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Items: -     Planning ALV en Vacatures bestuur 
- Evenementen in 2022 
- Werkzaamheden aan bruggen over de Amstel 
- Bosbaan: -Coronamaatregelen; -Nieuwe Loodsindeling 
- Roeikaart Noord-Holland 
- Activiteiten met steun van het VBWJ-fonds 

 
 
Algemene Leden Vergadering ARB 
Maandag 7 maart 2022 zal onze jaarlijkse algemene vergadering plaatsvinden. Wij hopen u dan 
persoonlijk te kunnen ontvangen, maar houden er ook rekening mee dat deze bijeenkomst wederom 
via een ZOOM-bijeenkomst zal plaatsvinden. Noteert u de datum vast in de agenda! Wij informeren u 
begin februari nader over de gekozen optie. 

 
Vacatures Bestuur ARB 
Volgens rooster van aftreden zijn uw voorzitter, Els van Dam, en de commissaris Amsterdamse Zaken, 
Frank van der Ploeg, aan de beurt om hun taken over te dragen. Tevens staat de vorig jaar uitgestelde 
wisseling van de penningmeester, Lex van Emden, nog op de planning.  
Wij nodigen u uit om kandidaten voor te dragen voor deze drie functies een deze te melden bij: 
secretaris@amsterdamscheroeibond.nl . Gelieve uw voordracht 3 weken voor aanvang van de ALV 
kenbaar te maken (deadline 14 februari 2022) Het bestuur heeft zich georiënteerd op mogelijke 
kandidaten ter opvolging en heeft reeds enkele gesprekken gevoerd. 
 
Evenementen in 2022  
Wij hopen dat onze evenementen komend jaar volgens planning kunnen doorgaan, maar we houden 
ook rekening met mogelijke alternatieven indien dit nodig mocht blijken. 

  
- Head of The River Amstel op 19 + 20 Maart 2022 
De Headcommissie heeft afgelopen jaar, samen met de SfiffHead, een succesvolle ‘Virtuele Head’ 
georganiseerd waarvan de opbrengst geheel ten goede kwam aan het fonds Gehandicapten Sport. 
Binnen de commissie hebben er inmiddels enkele wisselingen van functies plaatsgevonden.  
Vol bemand zijn ze nu aan de slag voor een volwaardige editie 2022 op de Amstel zaterdag 19 en 
zondag 20 maart. 
 
- De ARB-wedstrijden over 2 km op 4 + 5 juni 2022 
De ARB-commissie is weer op volle sterkte. Ze is enthousiast gestart met de organisatie van onze 
traditionele Bosbaan wedstrijden en hebben goede moed dat er in 2022 op 4 en 5 juni gestreden kan 
worden om de felbegeerde ARB-blikken. 
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- DIYR-wedstrijden op 2 + 3 juli 2022 
De Dutch International Youth Regatta (DIYR), een jaarlijkse wedstrijd voor jeugd en junioren op de 
Bosbaan, staat gepland op 2 en 3 juli. De eerste editie, die vorig jaar op 3 en 4 juli gelukkig wel door 
kon gaan, was een groot succes. Het blijkt enorm in de behoefte te voorzien aan een eigen 
gezamenlijke wedstrijd voor alle jeugd- juniorenroei(st)ers. Met steun van het VBWJ-fonds is de 
organisatie bezig het programma van de volgende editie vorm te geven. 
 
- Coupe de la Jeunesse op 28, 29 + 30 juli 2023 
De ARB zal op 28, 29 en 30 juli 2023 deze Internationale wedstrijd voor junioren roei(st)ers afkomstig 
uit (18) Europese landen op de Bosbaan organiseren. Oorspronkelijk stond de wedstrijd in 2022 
gepland, maar door COVID is alles een jaar doorgeschoven. 

 
 
Werkzaamheden aan bruggen over de Amstel 
- Werkzaamheden Rozenoordbrug 
Tot het einde van dit jaar vinden er werkzaamheden plaats aan de Rozenoordbrug. Het gaat hier om 
het verstevigen van de bestaande constructie. Rond 2030 zal een complete renovatie van de brug 
plaatsvinden. 
Concreet betekent dit dat het westelijke bruggat (aan de kant van Zorgvlied, stuurboord richting 
Ouderkerk) geregeld afgesloten is. Deze stremming is vanaf 6 december ook aangegeven met een 
ballenlijn en aanvullende maatregelen. 
Maak in beide richtingen gebruik van het oostelijke bruggat, en houd hierbij zoveel mogelijk 
stuurboordwal! 
 
- Werkzaamheden brug Ouderkerk 
Gedurende november waren de zijgaten van deze brug gestremd. Van 10 januari t/m 30 januari 2022 
zullen alle bruggaten doorlopend gestremd zijn en is doorvaart in zijn geheel niet mogelijk. Houd hier 
rekening mee. Wij hebben signalen ontvangen dat de weg voor fietsers gedeeltelijk of geheel 
afgesloten is geweest. Wij treden met de aannemer in gesprek om dit in de toekomst eerder te 
weten, zodat coaches hier rekening mee kunnen houden. 
 
- Werkzaamheden Berlagebrug 
In 2022 en 2023 gaat de gemeente Amsterdam de Berlagebrug gelegen over de Amstel restaureren 
en vernieuwen.  Er worden in 2 fasen onderhoud en vernieuwingswerkzaamheden uitgevoerd. Er is 
voorzien in het toegankelijk blijven van de doorvaart voor roeiboten. Voor de details van de regeling 
verwijzen wij u naar de brief van de gemeente. https://amsterdamscheroeibond.nl/wp-
content/uploads/Werkzaamheden-Berlagebrug-2022-en-2023.pdf 

 
Bosbaan 
- Coronamaatregelen 
De huidige Coronamaatregelen stellen dat sportaccommodaties gesloten dienen te zijn na 17:00. Dat 
betekent dat op de Bosbaan de loodsen en kleedkamers vanaf 17:00 uur gesloten worden en er niet 
geroeid mag worden. In de ochtend gelden geen aanvullende beperkingen. 
 
- Nieuwe loods indeling 
Na vertrek van de kanoërs van het KNWV kwam er per 1 juni extra loods ruimte vrij op de Bosbaan. In 
goed overleg is hiervoor een verdeling tot stand gekomen en zijn er deels nieuwe stellingen geplaatst 
waardoor de ruimte efficiënter gebruikt kan worden. De nieuwe ‘Loods indeling’ is te vinden op onze 
website https://amsterdamscheroeibond.nl/wp-content/uploads/Indeling-Bosbaan-loodsen-Oktober-
2021-DEF.pdf  
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Roeikaart Noord-Holland 
Na enige vertraging is de provincie Noord-Holland bezig de roeiwaterenkaart van de KNRB te 
integreren in de digitale kaarten op haar websites en voor de beleidsondersteuning. Deze integratie is 
dynamisch, wat wil zeggen dat wijzigingen bij de KNRB automatisch doorlopen in de kaarten van de 
provincie. Correcties of aanvulling op de roeiwaterenkaart zijn nog steeds welkom en kunnen naar de 
ARB (amsterdam@amsterdamscheroeibond.nl) of de KNRB (roeiwateren@knrb.nl) gestuurd worden. 
 
 

Activiteiten met steun vanuit het VBWJ-Fonds  
Dit kwartaal hebben we twee aanvragen voor het VBWJ-fonds ontvangen, beiden van de 
roeivereniging RIC.  
Voor het jonge kader is ondersteuning gevraagd voor de vergoeding van de kosten van deelname aan 
het herfstkamp.  
De tweede aanvraag betreft het vergoeden van de gemaakte kosten voor de deelname aan de 
Crazy22. Deze laatste wervingscampagne van de KNRB heeft tot doel juniorenroeien op een creatieve 
manier zichtbaar te maken. Van de ARB hebben 6 verenigingen hieraan meegedaan: De Alkmaarsche, 
Iris, De Kop, Cornelis Tromp, Het Spaarne en RIC.   
Deze aanvragen zijn in samenspraak met de VBWJ-commissie tot stand gekomen. We willen zo het 
jonge kader bekend maken met het VBWJ-fonds en de voorwaarden voor subsidie van activiteiten 
kenbaar maken. Te weinig verenigingen maken gebruik van het fonds. We kijken uit naar nieuwe 
aanvragen, schroom dus niet om te overleggen. We ondersteunen activiteiten om junioren (10-18 
jaar) te werven, het aanbod speelser en creatiever te maken, naast budget voor verbreding van 
kennis door opleiding en kaderondersteuning. Ga naar https://amsterdamscheroeibond.nl/vbwj/ voor 
nadere informatie. Je treft hier het aanvraagformulier en verslagen van diverse activiteiten die met 
ondersteuning van het VBWJ-fonds zijn ondernomen. 
 
- Basiscursus Junior Coach 
De basiscursus Junior Coach zal zeer binnenkort gepresenteerd worden. Het is een opleidingsmodule 
van driemaal acht: 1. Acht lessen hoe het beste een training te geven;  
2. Acht filmpjes met ploegroeien; 3. Acht filmpjes over alleen roeien/skiffen.  
Deze module is ontworpen om vooral de junioren en jong kader te ondersteunen met coachen via 
beeldmateriaal en het maken van opdrachten. Verwacht wordt dat een bredere groep hier gebruik 
van zal maken.  
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