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Beste IJsbrand, 
 
De 137ste Varsity Commissie en het Dagelijks Bestuur van de K.N.S.R.B. zijn de afgelopen weken in beraad                 
gegaan over de haalbaarheid van een Varsity op 4 april 2021. Gezien de verzwaring van de maatregelen, de                  
snelheid van het vaccineren en op basis van de informatie die wij hebben ingewonnen bij de GGD, Fieldlab                  
Events, Veiligheidsregio Utrecht, Gemeente Houten en diverse andere experts op het gebied van             
evenementenorganisatie, moeten wij tot de conclusie komen dat er voor een afgeschaalde Varsity zonder              
publiek en met een beperkt aantal deelnemers op 4 april geen perspectief is. Met de afgelasting in 2020 vers                   
in ons achterhoofd, de vele uren voorbereiding, het enthousiasme binnen onze organisatie en de enorme wil                
om te racen vanuit de Nederlandse roeigemeenschap, zoeken wij daarom naar een oplossing. 
 
Met een opgeheven hoofd is onze organisatie gaan kijken naar de mogelijkheid om de Varsity in 2021 te                  
verplaatsen naar een datum met meer perspectief. Graag doen wij bij deze, namens alle ondergetekenden,               
een verzoek om toestemming te verlenen de 137ste Varsity te verplaatsen naar zondag 13 juni 2021. De                 
keuze voor deze datum is zorgvuldig tot stand gekomen. Dit lichten wij graag puntsgewijs toe: 
 
● Instanties: de Gemeente Houten, GGD en Veiligheidsregio Utrecht hebben allen aangegeven meer            

perspectief te zien voor sportevenementen vanaf de maand juni. De Gemeente Houten en             
Rijkswaterstaat zijn akkoord met de nieuwe datum. 

● Organisatie: de voltallige organisatie binnen de K.N.S.R.B. die momenteel ook met de voorbereidingen             
belast is, is op 13 juni en in het voorbereidingstraject beschikbaar. Na overleg met de verenigingen die                 
onze vrijwilligers leveren is ook daar opgemaakt dat de beschikbaarheid onverminderd is. 

● Kamprechters: in overleg met de President van de Jury van de Varsity, Arjon Pals, is geconcludeerd                
dat er in kamprechterscapaciteit en beschikbaarheid van kamprechtersmaterialen geen knelpunten lijken           
te zijn. 

● Verenigingen: dat de behoefte bij de studentenroeiverenigingen aanwezig is om tegen elkaar te racen              
staat zonder meer vast. Er is dan ook na consultatie bij een groep profcoaches vastgesteld dat er geen                  
bezwaren zijn voor de nieuwe datum van de Varsity en dat zij het zelfs als essentieel beschouwen dat                  
Nederlands belangrijkste studentenwedstrijd dit jaar doorgang zal vinden waarbij ook het huidige            
programma aangehouden wordt. Dit houdt in dat er twee weekenden achter elkaar een wedstrijd wordt               
verroeid voor het Eerstejaarsklassement.  

● Partners: de belangrijkste partners van de Varsity, waaronder de tijdwaarneming, verslaglegging,           
EHBO, Reddingsbrigade, beveiliging, verkeersregelaars en leveranciers voor materialen op en rondom           
het terrein en de baan, hebben aangegeven beschikbaar te zijn op 13 juni. 

● Nationale wedstrijden: er is contact gelegd met de Nationale Wedstrijden die rondom de Varsity              
plaatsvinden. De ARB Roeiwedstrijden en de Westelijke Regatta hebben beide aangegeven geen            
bezwaar te hebben tegen de nieuwe datum van de Varsity. 

● Competitiewedstrijden: aangezien er op de Varsity competitieroeiers starten in het Overnaadse Vieren            
veld, is tevens gekeken naar de kalender voor competitiewedstrijden. Op zondag 13 juni wordt de Euros                
Drienerlo Regatta (EDR) verroeid. Daar hier enkel de helft van de eerstejaars-bokalen start, is er geen                
knelpunt voor verenigingen om deel te nemen aan de historische Overnaadse Vieren velden. De selectie               
hiervoor kan namelijk afgestemd worden op de ploegen die niet deelnemen aan de EDR.  
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Wij zijn ervan overtuigd dat de Nederlandse roeiwereld een Varsity, met of zonder publiek, behoeft in 2021                 
en dat deze, gezien de bovenstaande punten, plaats kan vinden op zondag 13 juni 2021. Na een akkoord van                   
de KNRB zullen wij, in overleg, zorg dragen voor de verdere communicatie en, indien nodig, verdere                
afstemming met andere Nationale Wedstrijden. Wij kijken uit naar een antwoord en zijn uiteraard              
beschikbaar voor verdere vragen. 
 
Opdat de goudkoorts na twee jaar weer aangewakkerd en tevens beslecht kan worden op het               
Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van Houten. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens alle ondergetekenden, de 137ste Varsity Commissie en het Dagelijks Bestuur van de K.N.S.R.B., 
 
 
Berjan Waanders Myrthe Frederiks 
 
Commissaris Roeierij - Wedstrijdleiding Varsity President Varsity Commissie 137 

 
 
 
 
Deze brief wordt medeondertekend door de volgende personen: 
 
Arjon Pals President van de Jury, Erelid van de K.N.S.R.B. 
Rosalie ten Wolde Praeses K.S.R.V. ‘Njord’ 
Job van Vliet President D.S.R.V. ‘Laga’ 
Fiep Warmerdam Praeses U.S.R. ‘Triton’ 
Lucas Bollen Praeses A.S.R. ‘Nereus’ 
Jogchem Brouwer Praeses G.S.R. ‘Aegir’ 
Jaap van der Kolk Voorzitter W.S.R. ‘Argo’ 
Floor Ruttenberg President A.R.S.R. ‘Skadi’ 
Harmen Eefting Profcoach K.S.R.V. ‘Njord’ 
Marijn Algie Profcoach K.S.R.V. ‘Njord’ 
Francesco Fossi Profcoach D.S.R.V. ‘Laga’ 
Coen Eggenkamp Profcoach U.S.R. ‘Triton’ 
Diederik Simon Profcoach A.S.R. ‘Nereus’ 
Martijn Witteveen Profcoach G.S.R. ‘Aegir’ 
Steven Edelenbos Profcoach G.S.R. ‘Aegir’ 
Arne van Eupen Profcoach W.S.R. ‘Argo’ 
Jeroen Willemsen Profcoach A.R.S.R. ‘Skadi’ 
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