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Verenigingsleven tijdens Covid-19 

In de verschillende stadia van coronamaatregelen proberen onze verenigingen de 
roeimogelijkheden zo goed mogelijk te faciliteren. Dit vergt enige creativiteit, 
aanpassingsvermogen en communicatie. Gelukkig slagen de meesten hier goed in 
en wordt er ook informatie uitgewisseld. Er wordt veel geroeid, voornamelijk in 
(oefen)skiffs en er worden ook gezamenlijke trainingen en sparsessies 
georganiseerd. Vooral voor onze junioren is dit een belangrijke toevoeging aan hun 
programma. Voor de studentenverenigingen was het een uitdaging om hun nieuwe 
instroom in september op te vangen en een aangepast programma te bieden, maar 
ze lijken daar goed in te slagen. Het verenigingsleven buiten de boot is echter zeer 
beperkt mogelijk, wat toch nadelige gevolgen kan hebben op de teambuilding en 
spirit. Wij hopen dat u erin slaagt uw vereniging zo goed mogelijk draaiend te 
houden.    

 
Geweldige resultaten EK Roeien  
 
Gelukkig konden de Europese Kampioenschappen Roeien in oktober nog wel 
plaatsvinden. In het Poolse Poznan werden 7 titels behaald door de M4x, W4x, M4-
, W4-, M2x, LW2x, LW1x en ook de paralympische Mix2x wonnen het Goud. 
Daarnaast was er Zilver voor de W2x en Brons voor de M8+ en W8+.  

Met een grote vertegenwoordiging van ARB-verenigingen zijn we trots op deze 
resultaten en feliciteren alle betrokkenen van harte. 

 
Amstelbeker  

Ook deze wedstrijd voor verenigingsachten heeft op zondag 27 september kunnen 
plaatsvinden. Door goede samenwerking en afstemming met alle betrokkenen 
werden deze boord aan boord wedstrijden op de Amstel bij De Hoop verroeid voor 
een ‘Online publiek’. Een hoogtepunt voor de deelnemende ploegen die daarmee 
hun eerste en enige race van dit jaar konden roeien. 
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Activiteiten met steun vanuit het VBWJ-Fonds  

-Instructie filmpjes 
De VBWJ heeft het initiatief genomen om een online instructie-serie ‘Leren Roeien’ 
te maken. Dit plan werd door de KNRB enthousiast ontvangen en is in goede 
samenwerking. De serie wordt al veel gebruikt (o.a. voor het schoolroeien). Je treft 
ze op:  https://roeien.nl/verenigingen/iedereen-kan-leren-roeien . Je vindt een link 
van de filmpjes onderaan de tekst op het YouTube-kanaal. 

-Jeugdestafette  
Deze jaarlijkse wedstrijd bij Willem-III heeft op 3 oktober wel doorgang kunnen 
vinden. De belangstelling was groot en de organisatie heeft hun aanvraag bij de 
VBWJ gehonoreerd gekregen. 

-DIYR 
De Dutch International Youth Regatta (DIYR), een nieuwe jaarlijkse wedstrijd voor 
jeugd en junioren op de Bosbaan, heeft voor drie jaar financiële steun vanuit het 
VBWJ-Fonds toegezegd gekregen. Dit jaar konden deze wedstrijden op het eerste 
weekend van juli helaas niet van start gaan, maar de organisatie werkt hard aan 
de verdere ontwikkeling van dit evenement. Ook scenario’s om dit ‘Corona-proof’ 
te kunnen organiseren worden uitgewerkt. Onze steun blijft hiervoor gehandhaafd.   
Mogelijk kunt u de jeugdinstructeurs van de aangesloten verenigingen op de 
hoogte brengen van dit mooie initiatief. 

 
Nieuwe roeivereniging in oprichting 

In Amsterdam Noord is een kopgroep bezig met het starten van een nieuwe 
vereniging ‘NoordRoeit’. Een wens die al veel langer bestond lijkt nu meer kans van 
slagen te hebben. Ook hier werken de KNRB-commissie nieuwe verenigingen en de 
ARB in harmonie samen. De kopgroep van drie dames heeft positieve gesprekken 
op bestuurlijk niveau, 150 positieve reacties op facebook en enkele bijeenkomsten 
met zo’n 60 personen om de eerste stappen naar nieuw kader te zetten.  Steun 
vanuit onze verenigingen is welkom. Vooral qua materiaal kunnen ze onze hulp bij 
de start goed gebruiken. Dus als uw vereniging binnenkort boten vervangt of 
afstoot, denk dan aan ‘NoordRoeit’ ! De vereniging zal komen te liggen aan het 
Noord-Hollands kanaal wat een verrijking van de roeimogelijkheden betekent. 
www.noordroeit.nl  

 
Evenementen in 2021 

Onze wedstrijden Head en ARB-Bosbaan konden afgelopen jaar geen doorgang 
vinden en voor 2021 is het ook nog onzeker, maar de beide organisatiecommissies 
zijn druk bezig om diverse scenario’s te ontwikkelen waarbij de wedstrijden onder 
de gegeven omstandigheden mogelijk wel doorgang kunnen vinden. De geplande 
data zijn: 20+21 maart Head en 5+6 juni ARB-Bosbaan. 
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Richtlijnen vaarwegen Rijkswaterstaat 

Afgelopen zomer zijn in de Richtlijnen vaarwegen van Rijkswaterstaat de 
benodigde maten voor roeiwater uit het ‘Handboek roeiaccommodaties’ van de 
KNRB opgenomen (https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/werken-aan-
infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx ). 

Het gaat dan om: 

 Breedte roeiwater 
 Breedte bruggaten 
 Hoogte bruggaten 
 Diepte roeiwater 

 
Dit betekent dat er bij wijzigingen aan vaarwegen die door roeiers gebruikt worden 
rekening gehouden moet worden met deze eisen. Het zijn geen wetten, maar het is 
niet de bedoeling dat er zonder duidelijke onderbouwing afgeweken wordt van deze 
normen. 

Als er werkzaamheden gepland worden die het roeiwater beïnvloeden, neem dan 
bij de inspraak altijd een verwijzing op naar dit document, dat eenvoudig op 
internet te vinden is. Hiermee is onmiddellijk duidelijk wat er nodig is om de 
roeiers "tevreden te stellen". 

 
Inzicht in roeiwater 

Parallel aan de wijzigingen in het handboek van Rijkswaterstaat werkt de KNRB 
aan het inzichtelijk maken van al het roeiwater in Nederland. Hiertoe is bij alle 
verenigingen geïnventariseerd waar zij roeien. De ARB vertegenwoordigt hierin de 
Noord-Hollandse verenigingen, en is bezig om de verkregen informatie bij de 
provincie Noord-Holland op de daar gebruikte digitale kaarten te laten zetten, 
zodat duidelijk is voor de overheid welke wateren roeiwater zijn, en welke niet. 

Ook wordt er gewerkt aan één digitale kaart die door de KNRB beschikbaar zal 
worden gesteld aan de verenigingen. Hierin zal de informatie over waar de 
verenigingen zitten en hoeveel er van welk water gebruik wordt gemaakt 
gecombineerd worden met onder andere informatie over: 

 Wie de beheerder is van een vaarweg 
 Waar lokale bekendmakingen gedaan worden voor bijvoorbeeld 

omgevingsvergunningen (denk aan aanleg van steigers of jachthavens) 
 

Dit zal verenigingen hopelijk meer houvast bieden in het volgen van plannen die 
hun roeiwater kunnen beïnvloeden. Verder is het doel dat de KNRB de kaart met 
roeiwater en relevante informatie op het KNRB congres in januari zal lanceren. 

 
  



Nieuwsbrief Amsterdamsche Roeibond  November 2020  
 

Afsluiting Bosbaanloodsen 

Er wordt momenteel gewerkt aan het verspreiden van sleutels van de 
Bosbaanloodsen onder alle Amsterdamse verenigingen. De verenigingen kunnen 
deze sleutels zelf laten kopiëren en verspreiden onder hun leden. Vanaf 1 
december zal Okeanos de loods deuren niet alleen dichttrekken, maar ook op slot 
draaien. Vanaf dat moment hebben roeiers dus een sleutel nodig om te kunnen 
roeien.  

Okeanos sluit 's avonds de deuren, maar het wordt verenigingen aangeraden om 
ook overdag de deuren dicht te trekken als er naar verwachting voorlopig geen 
gebruik gemaakt wordt van de loods. Draai de deuren hierbij echter niet op slot, 
het kan zijn dat er spullen van andere roeiers in de loods liggen, inclusief sleutels, 
waardoor zij buitengesloten raken.  

In de Kerstvakantie (zat.19-12 t/m zon.3-1) zijn de gebruikers zelf 
verantwoordelijk voor openen en sluiten van de loods deuren. We verzoeken u om 
uw roei(st)ers hierover te informeren. 

 
Headcommissie zoekt versterking   
 
De Headcommissie zoekt voor de editie van 2021 versterking door een 
commissielid ‘Communicatie’ en een commissielid ‘Vrijwilligersbegeleiding’.  

Voor de editie van 2022 komen de volgende functies vacant: 
‘Wedstrijdcommissaris’, ‘Baancommissaris’ en ‘Penningmeester’.   

Een mooie kans voor uw leden om een bijdrage te leveren aan de organisatie van 
een van de oudste en grootste roeiwedstrijden van Nederland op onze mooie 
Amstel.  

We vragen u om kandidaten hiervoor voor te dragen. 

Nadere info treft u op www.amsterdamscheroeibond.nl en www.headoftheriver.nl  

 
Toekomst ARB 

Het bestuur heeft deze zomer een visie/missie bijeenkomst gehouden over haar rol 
in de toekomst. Dit is natuurlijk niet alleen aan ons bestuursleden maar vooral aan 
de leden van de aangesloten verenigingen. We vragen u om alvast hierover na te 
denken en uw behoefte aan te geven. Wij zullen u hierover binnenkort bevragen.  


