Nabeschouwing – Heineken Roeivierkamp
Kort maar krachtig door Meaghan Polack, wedstrijdleider KNRB/Okeanos Bedrijfsroeiklassement
Afgelopen zaterdag was het alweer zover; de Heineken Roeivierkamp en tevens start van het
KNRB/Okeanos Bedrijfsroeiklassement! In een waterig zonnetje en weinig wind was het perfect
Heineken-weer. Zes ploegen gingen hier de strijd aan met elkaar op de 2500 en 250 meter;
Accenture (RSVU Okeanos), Google (Zwitserland), Aegon (Pelargos/Skadi/Leythe-combinatie),
Hilhorst Juridische Zaken (AUSR Orca), Delta Lloyd (KARZV de Hoop) en KPMG (AASR Skøll).
Kempen&Co schitterde in afwezigheid op hun thuiswater en thuiswedstrijd, ook de bedrijven
verbonden aan Laga en Thêta startten niet.
Bij de 2500 meter, van de Roozenoordbrug tot Nereus, konden de ploegen laten zien dat ze hebben
geleerd van alle trainingen in een achtervolgingsrace. Hier stak KPMG er toch wel met kop en
schouder bovenuit, op een afstand gevolgd door Accenture. De overige ploegen lagen heel dicht bij
elkaar, wat tot spannende uitslagen leidde; Hilhorst Juridische Zaken trok hier aan het langste eind,
daarna kwamen in volgorde Delta Lloyd, Google en Aegon over de streep. De ploegen konden na
deze afstand even uithijgend doorroeien om meteen erachteraan de 250 meter te knallen. Deze
afstand was heel spannend met de nummers 1-5 die binnen twee secondes van elkaar finishten. Ook
nu kwam KPMG als grote winnaar uit de bus en sleepte hiermee de eerste 10 punten voor het
klassement binnen! Hilhorst Juridische Zaken eindigde 0,2 seconde later en werd daarmee tweede,
Accenture eindigde weer 0,3 seconde daarachter. Een gedeeld vierde plaats was er voor Google en
Aegon, Delta Lloyd trok aan het kortste eind en kwam ruim twee secondes later over de streep.
Door het puntensysteem dat de Heineken Roeivierkamp hanteert, leidde de uitslag van de 250 meter
tot verschuivingen in de stand ten opzichte van de 2500 meter. Uiteindelijk werd KPMG eerste, met
Accenture toch als tweede en Hilhorst Juridische Zaken dan derde. Delta Lloyd werd toch nog
vierde ondanks een mindere sprint, en het rijtje wordt afgesloten door Aegon. Aangezien Google uit
Zwitserland kwam, zal deze ploeg niet meegenomen worden in het totaal.
Al met al een geslaagd weekend, op naar de volgende wedstrijd. Tot op de Amsterdam International
Masters!

