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Op 1 augustus 2012 begon oceaan roeier Ralph Tuijn aan de TriFinance Ocean 

Challenge, een recordpoging om als eerste soloroeier de Indische Oceaan  

over te steken van Australië naar het vasteland van Afrika. Een reis van circa  

9.000 kilo meter over een van de lastigste wateren op aarde vanwege diens sterke  

stromingen. Door technische tegenslag en slechte weers omstandigheden  

was zijn vertrek al twee maanden uitgesteld waardoor nog een nieuw gevaar 

dreigde: het orkaanseizoen.

Beroepsavonturier  
voor goede doelen 

Twaalf uur per etmaal roeien  
Toch koos Ralph ervoor om van start te 
gaan in Australië. En de camera’s van 
Discovery Channel gingen mee. In de 
documentaire ‘Missie Indische Oceaan’ 
wordt zijn heroïsche tocht op indruk
wekkende wijze in beeld gebracht. We 
zien hoe hij in zijn eentje twaalf uur  
per etmaal roeit tegen de krachtige  
stro mingen. Hoe zijn voedselvoorraad 
slinkt door zijn zware inspanningen.  
En hoe hij vervolgens zijn roeispanen 
gebruikt als hengel om vis te vangen. 
Ralph Tuijn bedwong eerder de 
Atlantische Oceaan en de Grote Oceaan 
waarbij hij tijdens die laatste tocht maar 
liefst 281 dagen achtereen op zee zat.  
De Indische Oceaan moet de bekroning 
worden van deze unieke trilogie. Slechts 
twee roeiers bedwongen eerder alle drie 
de oceanen op aarde. Maar constante 
tegenslag maakt zijn missie er niet makke
lijker op. Eerst zijn er de veranderde weers
omstandigheden waardoor zijn vertrek 

wordt uitgesteld en dan gaan ook nog zijn 
besturingssysteem en watermaker kapot.

Ongunstige stromingen 
Maar het zijn vooral de ongunstige  
stromingen die zijn reis van Australië naar 
Afrika tot een helse en frustrerende 
op gave maken. Negen keer kwam hij in 
een zogeheten ‘eddy’ terecht, een soort 
draaikolk op zee. Ralph: ‘Je roeit twaalf uur 
met moeite tegen de stroom in en dan ga 
je slapen en ben je de volgende dag weer  
op hetzelfde punt als 24 uur daarvoor. 
Heel lastig om je dan weer te motiveren 
om door te gaan.’ Maar Ralph gaat door. 
‘Want je weet ook dat als je niet roeit dat 
je dan nog verder terug was geworpen.’ 
Door de stromingen maakt Ralph veel 
extra meters. Waar hij hemelsbreed 2.300 
kilometer aflegt, roeit hij in de praktijk 
meer dan 5.000 kilometer. En dat kost tijd, 
energie én voedsel. Met veel moeite weet 
hij begin oktober de Cocoseilanden te 
bereiken om zich te bevoorraden.  

Daar hoort hij dat er hevige orkanen aan  
dreigen te komen op het traject waar hij 
nog overheen moet. Hij neemt daarom de 
beslissing om zijn reis tijdelijk te onder
breken en straks in april 2013 weer voort 
te zetten. Een verstandige keuze zo blijkt, 
want niet veel later trekt de tropische 
storm Boldwin over de Indische Oceaan. 
‘Zo’n storm overleef je gewoon niet. Als ik 
door had geroeid, had ik het waarschijnlijk 
niet na kunnen vertellen.’ Maar voordat hij 
weer vertrekt zal hij ons, aan de hand van 
unieke beelden, zijn ervaringen van het 
eerste deel van zijn avontuur komen  
vertellen. Met zijn expedities heeft  
Ralph al twee miljoen euro voor goede 
doelen bijeengebracht.  
 
Alle bezoekers van deze  
bij een komst ontvangen na 
afloop een exemplaar van  
zijn boek ‘Row with the Flow’ 
over het eerste deel van zijn 
heldhaftige solotocht.

‘Missie Indische Oceaan’ met oceaanroeier 
Ralph Tuijn wordt op dinsdag 26 februari 
a.s. uitgezonden op Discovery Channel.
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