Nabeschouwing – Damen Raceroei Regatta
Door Meaghan Polack, wedstrijdleider KNRB/Okeanos Bedrijfsroeiklassement
Helaas werd de Amsterdam International Masters Regatta afgelast door te weinig inschrijvingen,
waardoor de Damen Raceroei Regatta de tweede wedstrijd werd in het KNRB/Okeanos
Bedrijfsroeiklassement.
De Damen, die afgelopen weekend plaatsvond op de Koning Willem-Alexander Baan in Rotterdam,
is een tweekilometerwedstrijd en stond in het teken van harde tegenwind. Verroeid in twee heats,
kon de ploeg met overall de snelste tijd een felbegeerd blik in de wacht slepen. Volgens de huidige
tegenstand stond voor de Damen Raceroei Regatta de ploeg van KPMG bovenaan, gevolgd door
Accenture, Hilhorst Juridische Zaken als derde, Delta Lloyd vierde, en Aegon sloot de reeks als
zesde. Op deze wedstrijd kregen KPMG en Accenture tegenstand van de Aegon en wat andere
ploegen, namelijk de Damen Shipyards (DSR Laga), TBI (DSR Laga), van Oord (DSR ProteusEretes), en ASML (ESR Thêta).
In de eerste heat startten Damen Shipyards, Accenture en TBI tegen elkaar. Damen Shipyards, die
de wedstrijd sponsorde, werd voorgeslagen door niemand anders dan Maaike Head (gouden
olympiër van de lichte dames dubbeltwee in 2016). Vanaf de start sloegen ze al een enorm gat met
de andere twee ploegen en zo wonnen ze met overmacht de heat. Accenture en TBI hadden wel een
heel spannend onderonsje, waar uiteindelijk Accenture met 0,8 seconde de tweede plek
bemachtigde.
De tweede heat bevatte de ploeg van KPMG, Thêta, van Oord en de Haagse Hogeschool. Ondanks
dat de ploegen allemaal vrij dicht bij elkaar lagen, trok de ploeg van Thêta aan het langste eind, op
de voet gevolgd door de Haagse Hogeschool en KPMG. Van Oord kon helaas hier niet aan tippen
en kwam wat later over de finish.
Overall ging de overwinning uiteindelijk naar de Damen Shipyards acht, die het blik mocht komen
ophalen. De winnaar van de tweede heat, ASML, werd tweede overall, Aegon derde en KPMG
vierde. Hierna komen respectievelijk Accenture, TBI en de van Oord ploeg.
Door deze wedstrijd en de nieuwe aanwas ploegen verschuift de huidige tussenstand iets. Aangezien
Damen Shipyards echter vorige wedstrijd niet meedeed met het klassement, komen ze overall niet
bovenaan te staan in de tussenstand: KPMG blijft standhouden, op de voet gevolgd door Accenture.
Een gedeeld derde plek komt voor Aegon en Damen Shipyards, daarna ASML. Hilhorst zakt naar
een vijfde plek, Delta Lloyd wordt zesde nu door de nieuwe ploegen, TBI komt op een zevende
plek uit, en van Oord sluit het klassement op een achtste plek.
De volgende klassementswedstrijd zal de Dutch Masters Open zijn op 17 juni. Deze vindt dit jaar
plaats bij Tilburg; Wilhelminakanaal, Hilvarenbeek. Tot dan!

