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CLUB TROUW WINT GOUWE PEUK VOOR BESTE ROOKRUIMTE 
 
Afgelopen weekeinde heeft Club Trouw Amsterdam de Gouwe Peuk gewonnen voor beste 
rookruimte van Amsterdam. In de categorie clubs werd Trouw Amsterdam unaniem door 
de jury naar voren geschoven als winnaar. De rookruimte van de club is niet alleen de 
grootste rookruimte van de Amsterdamse uitgaansscène, maar ook de gezelligste en de 
schoonste.  
 

De jury beoordeelde de genomineerde rookruimtes op verschillende aspecten. Belangrijk waren 

de inrichting, de locatie in de horecazaak en de ventilatie. De rookruimte in club Trouw is rauw 

en industrieel van karakter zonder ongezellig te zijn. Een twintig meter lange bank zorgt ervoor 

dat de rokers relaxed kunnen zitten. De rookruimte is niet alleen gigantisch groot (80 m2), maar 

is ook erg gunstig gelegen in de club. De rookruimte was vroeger de bedieningsruimte van de 

pershal van het gelijknamige dagblad en kijkt uit op de dansvloer. Dat je als bezoeker direct in 

contact staat met de rest van de club werd door de jury erg positief beoordeeld.  

 

Extreme Air-Products (AXP) werd ingeschakeld om op maar liefst 80 vierkante meter ruim 100 

rokers hun behoefte te laten stillen zonder dat zij last hebben van overmatige rook of 

onaangename geuren. De rookruimte wordt behandeld met vijf luchtreinigers van AXP. Het zijn 

grote stalen zuilen (Extreme Air-Sensation) die de lucht zuiveren door middel van 

luchtverdringing. De luchtreinigers, getest door TNO, reduceren de blootstelling aan schadelijke 

componenten in tabaksrook tot maar liefst 99%.  

 

De mensen achter de nieuwe club, gevestigd in de voormalige pershal van de gelijknamige 

krant, waren tot vorig jaar verbonden aan het internationaal georiënteerde fenomeen club 11. 

Daan Steures is één van de initiatiefnemers. Zijn enthousiasme is groot: “’s Nachts zit hier 100 

man bij elkaar zonder last te hebben van de rook. Dankzij de uitstekende afzuiging en 

luchtreiniging kan zelfs de niet-roker aangenaam toeven in onze rookruimte.” Een vaste 

bezoeker van de zaak beaamt: “Het is de allergrootste en mooiste rookruimte van Amsterdam!”.  

 

De Gouwe Peuk award is een wisseltrofee die ieder jaar zal worden toegekend aan de meest 

aantrekkelijke rookruimte van Amsterdam. Gouwe Peuk is een initiatief van stichting De Otio.  
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VOOR MEER INFORMATIE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET BART HENDRIKSEN 
(PRODUCT MANAGER AXP): 020-6464028  
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