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Nieuwe Website Amsterdamsche Roeibond
Recent is onze website geheel vernieuwd.
Onder: https://amsterdamscheroeibond.nl/ treft u onze informatie in een
nieuwe lay-out.

Amsterdam Light Festival 29 november 2018 t/m 20 januari 2019
Ook dit jaar vindt dit evenement weer plaats op en aan de grachten van
Amsterdam. Jaarlijks is er veel belangstelling onder de roeiers van onze
verenigingen om hier met een roeiboot van te genieten. Wij verzoeken u om uw
roeiers extra te wijzen op het goed zichtbaar zijn op het water. Als uw vereniging
een tocht organiseert tijdens het Amsterdam Light Fesitival wilt u de data dan
melden bij Michael Gane: michael@amsterdamlightfestival.com en rekening
houden met de gemaakte afspraken:
1. Zorg voor voldoende zichtbaarheid!
Wit toplicht + aanvullende verlichting op boot, riemen en kleding.
2. Volg de route in de juiste richting!
3. Blokkeer niet onnodig de vaarroute bij het bekijken van de kunstwerken.
4. Houdt rekening met het manoeuvreren van de diverse (rondvaart)boten.
5. Sculling boten zijn beter geschikt dan Boordroeiboten in de grachten.
6. Laat alleen ervaren stuurlieden aan het roer bij dit evenement.
Voor de route zie: https://amsterdamlightfestival.com/en/map

Workshop VBWJ tijdens het Nationale Roeicongres 26 januari.
Titel workshop en doelgroep vermelden (Mirjam)
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Algemene Ledenvergadering 4 maart 2019
De Algemene Ledenvergadering van de ARB vindt plaats op 4 maart 2019.
Aanvang 20.00 uur. Locatie Roeivereniging RIC, Korte Ouderkerkerdijk 32,
Amsterdam. De agenda en bijbehorende stukken worden medio februari
toegezonden. Voorafgaand aan de ALV treffen ereleden, commissieleden en
bestuursleden elkaar bij een gezamenlijke maaltijd.

Head of the River 16 + 17 maart 2019.
Na de afgelasting van onze Head of the River in 2018 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 2019. 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
(16+17 maart) wil de Headcommissie graag nog enkele vrijwilligers van deze
verenigingen inzetten. Via de link: http://headoftheriver.nl/index.php/nl/hotr-nlvrijwilligers kunnen uw leden zich aanmelden voor diverse vrijwilligers taken. Wij
verzoeken u dit te communiceren via uw eigen communicatie middelen van uw
vereniging. Via de website van de Head: www.headoftheriveramstel.nl treft uw
alle info van deze wedstrijden. Binnenkort verschijnt daarop ook de baankaart +
een filmpje over de nieuwe wedstrijdbaan van Ouderkerk naar Amsterdam.
KiKaRow zal bij de Head 2019 “in the spotlight’ staan. Zij zullen met de Coastal
roeiboot “The Vin” meevaren tijdens de Head om het “Rondje NL” (langs alle
roeiverenigingen in Nederland) te lanceren dat in april met deze boot van start
gaat. De Head 2019 heeft KiKaRow als ‘goed doel’ geadopteerd en zal middels
een heffing van € 1,- p.p. bij het inschrijfgeld een bijdrage leveren. Wij
verzoeken u echter om al uw deelnemende ploegen aan de Head te motiveren
om zelf ook een actie op touw te zetten om geld in te zamelen voor dit goede
doel. Via hun website: www.kikarow.nl kunt u nadere informatie vinden.
Het bestuur van de ARB is verheugd en kijkt uit naar deze spannende nieuwe
editie van de Head of the River op 16 + 17 maart.

ARB/AEGON NK op 1 + 2 juni 2019
Wil jij onderdeel zijn van een organisatie voor 800+ ploegen, 100+ vrijwilligers
en natuurlijk een gaaf event neerzetten? En dat bij voorkeur tenminste 2 jaar?
Of heb je nog vragen? Mail:maarten.vd.akker@gmail.com of bel: 0642313369
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KNRB-vergadering van 17 november
Tijdens de KNRB vergadering van 17 november 2018 zijn een aantal
prijzen uitgereikt. Wij feliciteren De Alkmaarsche met het behalen van de
Vaardigheidsbeker Jeugd en de Nikkelen Nelis Vaardigheidsprijs voor
Volwassenen. Wij feliciteren Het Spaarne met de jeugdbeker.
Wij hebben tijdens de vergadering vragen gesteld over de kleding van de
stuurman/vrouw tijdens wedstrijden. Wij vroegen ons af de clubkleur iets
toevoegt aan de veiligheid of de sportieve prestaties van de wedstrijd. In
het tuchtreglement wordt voorgesteld dat bij het niet juist dragen van de
kleding door de stuurman er een boete van € 10,= opgelegd kan worden.
Wij vroegen ons af door wie dat geïnd moet worden een aan wie dat
afgedragen moet worden. De KNRB zal het zelf innen en niet de
organisatie van de wedstrijden en het geld komt ten goede aan de KNRB.
Bij wedstrijden waar niet leden van een aangesloten vereniging meedoen,
zoals de NKIR, het Schoolroeien en het Bedrijfsroeien, wil de KNRB een Everklaring door de deelnemers laten tekenen. Ook zij moeten ‘schoon’
deelnemen / geen stimulerende middelen gebruikt hebben. Bij het
schoolroeien moet dat wel praktisch opgelost worden. De KNRB belast
ouders en schoolvertegenwoordigers met het tekenen en inzamelen van
de E-verklaringen.

Werkzaamheden aan bruggen en vaarwater(2018-) 2019-2022
Brug Ouderkerk
Door vertraging zal de verbouwing aan de brug over de Amstel in Ouderkerk pas
beginnen in mei 2019. De werkzaamheden zullen naar verwachting duren tot
eind 2020. Met de provincie (verantwoordelijk voor de brug) en de aannemer
(verantwoordelijk voor het project) wordt nauw contact onderhouden om te
zorgen dat de wedstrijden geen hinder ondervinden en de hinder voor trainingen
zoveel mogelijk beperkt blijft.
Tijdelijke sluitingen zullen zo vroeg mogelijk doorgegeven worden aan de ARB,
en wij zullen dat zo snel mogelijk doorgeven aan de verenigingen.
Project Zuidasdok
Voor het grootschalige project “Zuidasdok” zullen de komende jaren wederom
werkzaamheden plaatsvinden aan de Rozenoordbrug en de bruggen boven de
Nieuwe Meer sluizen. Daarnaast is er werk gepland aan de bruggen van de A4 en
A9 over de Ringvaart van de Haarlemmermeer en de Amstel in Ouderkerk. De
gevolgen voor de roeiers hiervan zijn:
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Nieuwe Meersluis
Planning: Werkzaamheden beginnen in 2019 en zullen naar verwachting in 2023
klaar zijn. Er is eind 2018 al begonnen met de kap van bomen.
Impact roeiers: klein, omdat de doorvaart behouden blijft, op een paar
weekenden na waarin brugdekken ingelegd worden. Dit hindert ploegen die
overroeien van de Amstel naar de Bosbaan, maar geen evenementen. Deze
momenten worden aan de ARB gemeld, en wij geven dit door aan de
verenigingen.
Rozenoordbrug
Planning: Werkzaamheden beginnen in 2021, tot naar verwachting 2024/2025.
Er zal een groot deel van de tijd één bruggat dicht zijn. Ook hier zullen op zekere
momenten beide gaten dicht moeten vanwege het inleggen van brugdelen.
Komend voorjaar wordt begonnen met het kappen van bomen.
Impact roeiers: potentieel heel groot vanwege de vele evenementen. Er is
duidelijk aangegeven wanneer de wedstrijden typisch plaatsvinden (H4K, Head,
Skiffhead, Tweehead, Carpit Noctem, Abcoude Amsterdam en Novembervieren),
en dat een gesloten brug geen optie is. Wel is aangegeven waar het mogelijk zou
zijn om wedstrijden een week of twee op te schuiven als het niet anders kan, al
heeft ook dit zijn beperkingen ivm de kalender van de KNRB. Naar verwachting
zal over een periode van 4 jaar vrijwel altijd slechts één bruggat open zijn.
A4 en A9 bruggen Ringvaart
Planning: Werkzaamheden beginnen in 2019, duur is nog onbekend, hier gaat de
ARB achteraan.
Impact roeiers: Ringvaart Regatta gaat onder deze bruggen door. De ARB heeft
gevraagd wat de planning is qua totale afsluiting, en aangegeven wanneer de
Ringvaart typisch plaatsvindt. Omdat die doordeweeks is, is de kans groter dat
de doorvaart vrij is, aangezien het afsluiten van snelwegen vrijwel altijd in het
weekend zal plaatsvinden.
A9 brug Ouderkerk
Hiervan loopt momenteel de aanbesteding, de ARB probeert aan te haken in dit
traject.
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Berlagebrug
De gemeente heeft aangegeven dat in 2021 of 2022 werkzaamheden aan de
Berlagebrug zullen plaatsvinden. De ARB is betrokken bij dit project. Momenteel
vindt een inventarisatie bij omwonenden plaats. De huidige indicatie van de
gemeente is dat er altijd een doorvaart mogelijk zal zijn voor roeiers, en dat
vooral het middelste bruggat geregeld gesloten zal zijn. Aangezien roeiers dit gat
toch al niet behoren te gebruiken zien wij hier voorlopig geen problemen.

Gezocht: magazijnmedewerkers voor de CIC
De Centrale Inkoop Commissie van de ARB is een dienstverlening zonder
winstoogmerk t.b.v. Nederlandse roeiverenigingen. De CIC koopt roeionderdelen
in bij leveranciers in Europa en verkoopt die tegen een zo laag mogelijk tarief
door aan de Nederlandse roeiverenigingen. Voor de verenigingen is dit een zeer
nuttige voorziening. De CIC wordt gerund door vrijwilligers die eens per week,
op woensdag tussen 10 en 13 uur, het magazijn beheren en bestellingen gereed
maken voor verzending. De huidige groep vrijwilligers in deze commissie is al
jaren met plezier actief, maar enkele leden hebben aangegeven hiermee te willen
stoppen. Voor hen zoeken we daarom vervanging. Enige kennis over en/of
affiniteit met roeimaterieel is wenselijk voor deze functie. Hebt u interesse? Of
kent u iemand die belangstelling heeft, neem dan contact op met Jaap Vlugt, de
coördinator van de CIC, via cic@amsterdamscheroeibond.nl of 033-4751933
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