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Aandacht voor Jeugd- en Junioren roeien 

Afgelopen zomer hebben wij bij het KNRB bestuur om extra aandacht gevraagd 

voor het jeugd- en junioren roeien in Nederland en hiervoor een plan ingediend. 

Tijdens de algemene vergadering van de KNRB op 30 nov.’19 is dit ook 

besproken. Zij hebben Robert Broeder de opdracht gegeven om hiermee aan de 

slag te gaan.  

11 januari heeft de ARB het initiatief genomen om een grote groep 

jeugdvertegenwoordigers van onze verenigingen bijeen te brengen en te 

bevragen naar initiatieven die het jeugdroeien bevorderen en zo de KNRB te 

ondersteunen met nieuw jeugdbeleid. Robert Broeder was daar ook bij aanwezig. 

Drie aandachtspunten die het meest werden gekozen:  

1. Ondersteuning vanuit de KNRB  
2. Imagoverbetering  

3. Sociale aspecten 

De vervolgstap zal een bijeenkomst zijn met de jeugd zelf. We moeten immers 

niet alleen over maar ook met de jeugd praten.  

Op 25 januari zal het nationaal roeicongres weer plaatsvinden. Thema van het 

congres is: ‘Een Moderne Slag’. Op ons initiatief zullen Jacques Klok en Robert 

Broeder daar twee workshops verzorgen over Jeugdroeien bij onze verenigingen.  

 

Algemene Ledenvergadering 2 Maart 2020 

De Algemene Ledenvergadering van de ARB vindt plaats op 2 maart 2020. 

Aanvang 20.00 uur. Locatie: Roeivereniging Willem-III, Jan Vroegopsingel 8, 

Amsterdam. De agenda en bijbehorende stukken worden medio februari 

toegezonden. Voorafgaand aan de ALV treffen ereleden, commissieleden en 

bestuursleden elkaar bij een gezamenlijke maaltijd.  
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Head of the River 21 + 22 Maart 2020. 

 

Na de gedeeltelijke afgelasting van onze Head of the River in 2019 is de 

financiële afhandeling, waaronder terugbetaling van een deel van de 

inschrijfgelden, inmiddels afgerond en is de Headcommissie enthousiast aan de 

slag met de voorbereiding van dit evenement in 2020. Namens alle bij de ARB 

aangesloten verenigingen wordt deze wedstrijd georganiseerd. De betrokkenheid 

van al deze verenigingen wordt daarom ook op prijs gesteld. Voor het 

wedstrijdweekend (21+22 maart) wil de Headcommissie graag nog enkele 

vrijwilligers van deze verenigingen inzetten. Via de link 

http://headoftheriver.nl/index.php/nl/hotr-nl-vrijwilligers kunnen uw leden zich 

aanmelden voor diverse vrijwilligers taken. Wij verzoeken u dit te communiceren 

via de eigen communicatiemiddelen van uw vereniging.  

Op de website van de Head www.headoftheriveramstel.nl treft u alle informatie 

van deze wedstrijden. Daarop treft u ook de baankaart plus een Stuurinstructie 

film over de wedstrijdbaan van Ouderkerk naar Amsterdam. 

Verhuur boten ten behoeve van de Head 2020 

De eerste aanmeldingen uit binnen- en buitenland lopen binnen. Daarbij krijgen 
wij ook vaak het verzoek of wij boten ter beschikking kunnen stellen.  

In eerste instantie regelen we dat met Willem-III, maar als daar onvoldoende 

boten beschikbaar zijn, willen wij graag kunnen uitwijken naar andere 

verenigingen. Kunnen we ook op uw vereniging rekenen? We hebben hiervoor 

apart een oproep aan de verenigingen gestuurd met daarbij een voorbeeld 

formulier met de condities voor de verhuur (naar het voorbeeld van Willem-III). 

Contactpersonen vanuit de Headcommissie zijn Anki Duin en Catharine Rutten-

Steegmans, beiden bereikbaar op wedstrijdsecretariaat@headoftheriver.nl 

 

ARB-wedstrijden op 6 + 7 Juni 2020 

Traditie getrouw vinden tijdens het eerste weekend van juni onze jaarlijkse ARB-

wedstrijden weer plaats op de Bosbaan. De wedstrijd commissie is enthousiast 

bezig met de voorbereidingen en ontvangen u en uw ploegen graag op en langs 

het water. 

 

Dutch International Youth Regatta op 4 + 5 Juli 2020 

Op 4+5 juli zal deze wedstrijd voor het eerst georganiseerd worden door de 

Stichting Roei Talent Ontwikkeling (R-TON). Alle categorieën jeugd- en junioren 

kunnen zich hier meten met hun leeftijdsgenoten. Dus niet alleen 

wedstrijdroeiers, maar ook regio-, jeugd-, para- en competitie-roei(st)ers. De 

ARB ondersteunt dit initiatief door een financiële bijdrage uit het VBWJ-fonds. 

 

http://headoftheriver.nl/index.php/nl/hotr-nl-vrijwilligers
http://www.headoftheriveramstel.nl/
mailto:wedstrijdsecretariaat@headoftheriver.nl
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Roeiers Saluut bij SAIL Amsterdam op zondag 16 Augustus 2020. 

Op zondagochtend 16 augustus zal er wederom een ‘Roeiers Saluut’ 

plaatsvinden. Uw leden worden in de gelegenheid gesteld om met wherry’s en C-

boten langs de Tallships te roeien. Er is een commissie met de voorbereiding 

bezig. Uw vereniging wordt hierover nader geïnformeerd. 

 

Werkzaamheden Berlagebrug 

De gemeente zal naar verwachting van 2021 t/m 2023 groot onderhoud 

uitvoeren aan de Berlagebrug. De plannen zijn nu nog in een beginfase, maar er 

is gesproken met Roeicentrum Berlagebrug, Nereus en de ARB. De grootste 

impact wordt op dit moment verwacht in de zomer en het najaar van 2022. In 

die periode zal de brug een groot deel van de tijd gedeeltelijk afgesloten worden, 

maar zullen er vrijwel altijd 3 van de 5 openingen beschikbaar zijn. Gedurende 

de werkzaamheden zal er een tweede, tijdelijke brug voor voetgangers, fietsers 

en de brandweer geplaatst worden naast de huidige constructie. Deze zal 

dezelfde openingen hebben als de "gewone" brug, en zou dus geen extra hinder 

mogen opleveren voor de roeiers. Wel is de brug hierdoor een tijd lang "langer". 

De klep boven het middelste bruggat zal op dat moment ook vervangen worden. 

Rondom het verwijderen van de huidige en het plaatsen van de nieuwe klep zal 

de brug een dag of een weekend volledig afgesloten zijn. De ARB houdt contact 

met de gemeente om te voorkomen dat dit tijdens een roei-evenement gebeurt. 

 

Contact met de gemeente Amsterdam 
 

De ARB zal ieder half jaar met de gemeente overleggen over de actuele situatie, 

de evenementenkalender en zorgpunten die onder roeiers leven. Gaarne nodigen 

wij roeileden en verenigingen uit om relevante zaken aan ons kenbaar te maken. 

 

 
Wij wensen u allen een mooi en voorspoedig roeiseizoen! 
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