Nabeschouwing – Koninklijke Holland Beker
Door Meaghan Polack, wedstrijdleider KNRB/Okeanos Bedrijfsroeiklassement
De vorige wedstrijd, de Dutch Masters Open Regatta in Tilburg, had helaas geen inschrijvingen
voor het klassement. Ook de op het laatst georganiseerde Thetis Sprint op de Bosbaan werd niet
verroeid door afwezigheid van inschrijvingen. Hierdoor werd de Koninklijke Holland Beker de
derde wedstrijd in het klassement.
De Koninklijke Holland Beker vond plaats op de Bosbaan en is altijd een prestigieuze wedstrijd met
veel internationale inschrijvingen en een goede sfeer. Het bedrijfsroeiklassement was op de
zaterdag, en werd verroeid door vijf ploegen: Accenture, Aegon, Delta Lloyd, KPMG en ParthenonEY (DSR Laga).
Van start tot einde hield KPMG zich staande en leidde de race. In een nette tijd staken ze met kop
en schouders erboven uit en wonnen. Voor de nummer twee en drie was er echter een echte strijd.
Accenture trok hier uiteindelijk aan het langste eind ondanks enige achterstand aan het begin,
waarbij Parthenon-EY een lengte achter ze eindigde. Delta Lloyd kwam binnen op een vierde plaats
en de rode lantaarn werd gedragen door Aegon.
Overall gaat KPMG hierdoor met een grotere voorsprong het klassement leiden, op de voet gevolgd
door Accenture. Aegon houdt de derde plek, alleen nu voor zichzelf, en een gedeeld vierde plek
komt nu voor Delta Lloyd. Ondanks dat Damen Shipyards en ASML niet hebben gestart houden ze
een plekje in het klassement; respectievelijk worden ze vierde en vijfde. Parthenon-EY komt als
nieuwkomer binnen op een gedeeld zesde plek samen met de niet gestartte Hilhorst Juridische
Zaken, TBI wordt zevende en van Oord sluit het klassement met een achtste plek.
Volgende race, de van Oord/Nautilus Bedrijven Regatta, zal 8 juli plaats vinden in Rotterdam op de
Bergsche Voorplas. Dit is tevens de laatste race en naderhand zullen de prijzen uitgereikt worden.
Ondanks dat het klassement gevormd lijkt te zijn, zijn grote verschuivingen niet ondenkbaar en
zullen alle ploegen hard moeten vechten voor de felbegeerde KNRB/Okeanos
Bedrijfsroeiklassement wisselbeker. Tot dan!

