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Voorwoord Praeses der T.S.R. Vidar
Namens het bestuur van de Tilburgse Studenten Roeivereniging Vidar heet ik
jullie van harte welkom op het Heineken Openingstoernooi 2022. Het HOT is
een weekend dat bekend staat onder veel namen: de HNOT, de OOCUZ,
NOOC of simpelweg het paalfeest. Maar de befaamde reputatie van het
openingsweekend van het competitieseizoen is al decennia onveranderd. Het
is een weekend waarin we heel competitie roeiend Nederland mogen
verwelkomen in Tilburg voor de mooiste wedstrijd van het jaar. En het is dit
jaar een unieke editie. De editie in de naweeën van de corona-maatregelen,
waarbij de nieuwe generatie studenten wordt herinnerd aan de mores en
tradities van het competitieroeien.

Voor de meeste roeiers is deze wedstrijd de eerste introductie met een
roeiwedstrijd van dit formaat. Het is de eerste krachtmeting en de eerste
kans voor het felbegeerde competitieblik. Dit is het moment om te laten zien
dat de maanden van training tijdens de koude wintermaanden niet voor niks
zijn geweest. Het weekend waarin nog niks vaststaat en waarin verrassingen
eerder regel dan uitzondering zijn.

Maar op de kant valt nog meer te winnen: de eer van uw vereniging staat op
het spel! Neem het op tegen Vidraten om de grootste schat van het weekend
mee naar huis te mogen nemen. Ik daag jullie uit om te laten zien waar
roeiend Nederland van gemaakt is!

Graag wil ik alle vrijwilligers die dit weekend
wederom tot een fantastisch evenement zullen
maken enorm bedanken voor hun inzet en wens ik
alle deelnemers veel succes toe met hun races.
Laten we er met zijn allen een fraai en onvergetelijk
weekend van maken!

Met vriendelijke groet,

Bernhard Toering
h.t. Praeses der T.S.R. Vidar
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Voorwoord Assessor der T.S.R. Vidar
Bij dezen wil ik u van harte welkom heten op het Heineken Openingstoernooi
2022. Vanaf dit jaar is het HOT onderdeel van de NSRF Onervaren C4+
Bakboord bokaal en daarmee dé aftrap voor competitie roeiend Nederland.
Het HOT is een geweldige wedstrijd waar iedereen voor uit alle hoeken van
het land komt. Het eerste moment om zich aan de rest van Nederland te
meten op het water en aan de bar, waar tijdens het beruchte ‘tentfeest’ wordt
gestreden voor de string in de paal.

Door de splitsing van de NSRF bokalen is er meer ruimte ontstaan op het
HOT voor zowel onervaren als ervaren velden. Tegelijkertijd is competitie
roeiend Nederland de afgelopen twee jaar enorm in omvang gegroeid. Als
kers op de taart staan we dit jaar voor de uitdaging om zo veel mogelijk
traditionele competitie sferen, die het Heineken Openingstoernooi zo
kenmerkend maken, te bewaren en door te geven aan een nieuwe generatie.

Bij dezen wil ik alvast de Toer,- Regio- en Competitie Commissie, de
Competitie Commissie, de kamprechters, de Cie van het Huysch en alle
andere Vidraten en vrijwilligers bedanken dat ze ieder jaar weer voor ons
klaarstaan tijdens dit prachtige weekend. 

Ik wil u van harte uitnodigen om op zaterdag 19 maart vanaf 18:00 bier te
komen drinken in het Botenhuysch der T.S.R. Vidar. Het bier staat voor u
koud, de paal is ingevet en de Commissie van het Huysch is er helemaal klaar
voor. 

Rest mij alleen nog iedereen veel plezier en
succes te wensen, zowel op het water als aan de
bar.

Met vriendelijke groet,

Luuk Beele
h.t. Assessor der T.S.R. Vidar
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Voorwoord voorzitter TRC
Waerde roeiliefhebbers,

Ook dit jaar willen we u weer van harte welkom heten op het terrein van
T.S.R. Vidar. Hoe mooi is het om te zien dat heel roei liefhebbend en
studerend Nederlands afreist naar een prachtig plekje aan het water, net
buiten Tilburg, waar op 19 en 20 maart een spectaculair HOT zal
plaatsvinden, dé opening van het roeiseizoen. De voorbereidingen zijn al
gedurende lange tijd bezig om u na 2 jaar afwezigheid weer een onvergetelijk
weekend te bezorgen!
Het HOT wordt grotendeels georganiseerd door de Toer-, Regio- en
Competitiecommissie. Een concept wat het HOT als wedstrijd uniek maakt in
zijn soort. Door veel kennis binnen deze grote commissie te houden, zet deze
club Vidraten elk jaar mooie wedstrijden neer, waaronder het HOT. Hierin
worden we natuurlijk ondersteund door andere Vidraten, de kamprechters
en Time-Team, waardoor de wedstrijd professioneel opgezet wordt.
Wij zullen overdag voornamelijk te vinden zijn op het water, in de mobo en
ook naast het water om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Maar ook ‘s
avonds zijn wij van de partij en is het de moeite waard om een andere sport
te komen beoefenen aan de bar of bij de paal. Zaterdagavond zal namelijk
het befaamde paalfeest weer plaatsvinden waar alle verenigingen zich van
hun beste kant kunnen laten zien.
Als voorzitter van de TRC wil ik u allen een prachtig en sportief weekend
wensen!

Jasper Lauwerier
Voorzitter Toer-, Regio- en Competitiecommissie
2021-2022
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Routebeschrijving naar Vidar
Adresgegevens
T.S.R. Vidar
Beekse Bergen 4
5081 NJ Hilvarenbeek
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Stadsbussen
Het botenhuis van de T.S.R. Vidar is te bereiken door vanaf station Tilburg
Centraal bus 142 of 143 te nemen, beiden richting Hilvarenbeek. Stap uit bij
de halte Safaripark. Loop nu richting het viaduct, neem de trap naar boven,
loop over het viaduct. Blijf rechtdoor lopen totdat u aan uw rechterhand
Speelland ziet. Steek nu links schuin over, het pad in. Het eerste pand aan uw
rechterhand is de T.S.R. Vidar. Houdt hier rekening mee dat deze route ca. 10
minuten lopen is.

Auto
Rijd naar Speelland Beekse Bergen. Voordat u de ingang van het park nadert
ziet u een bord staan met de tekst “Parkeren Vidar” hier gaat u rechtsaf de
parkeerplaats (Parkeerplaats Speelland de Beekse Bergen) op. Daarna loopt u
richting Speelland de Beekse Bergen, als u met uw rug naar het Speelland
staat ziet u schuin-rechts tegenover u bewegwijzering naar T.S.R. Vidar, T.O.R.
& KCT Tilburg, u gaat dat pad in. Het eerste pand aan uw rechterhand is ons
botenhuis. LET OP: Houdt er rekening mee dat u voor de auto een uitrijmunt
nodig heeft. Deze zijn te koop bij de muntverkoop.

Fiets
Vanaf Centraal Station; ga met uw rug naar het station staan, en ga de
Spoorlaan op naar links. Bij de 2de stoplichten gaat u rechts naar de
Heuvelring. Fiets nu alsmaar recht door (Piusplein, Piusstraat,
Broekhovenseweg, Oude Hilvarenbeekse weg). Fiets rechtdoor over de
kruising onder het ziekenhuis door. Blijf vervolgens het fietspad volgen aan
de linkerzijde naast de Ambrosiusweg, totdat u Speelland Beekse Bergen
nadert, neem hier een scherpe bocht naar links. Het eerste pand aan uw
rechter hand is Vidar.

Parkeermunten
De auto’s kunnen geparkeerd worden op de parkeerplaats van de Beekse
Bergen. Om uit te kunnen rijden is een parkeermunt nodig. Deze zijn overdag
te koop bij de buitenbar en ’s avonds bij het muntenkot voor €5,-
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Terreinkaart

Baankaart Roeibaan Beekse Bergen
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Melden en Rugnummers
De competitie commissaris dient een uur voor de start van een wedstrijd zich
te melden bij het secretariaat en de aanwezige ploegen aan te melden.
Hierna ontvangt de competitie commissaris de rugnummers voor alle
aanwezige ploegen. Voordat een ploeg in de boot stapt dient het stuur en de
boeg een rugnummer zichtbaar op hun rug te hebben vastgemaakt. Zorg
ervoor dat het rugnummer zowel boven als onder vast zit zodat deze altijd
leesbaar is. Er worden per ploeg 3 rugnummers uitgedeeld. Aan het einde
van de dag dient deze set rugnummers in zijn volledigheid weer bij het
secretariaat afgeleverd te worden. Mist er een rugnummer uit de set, wordt
er een incasso t.w.v. 10 euro gestuurd naar de desbetreffende vereniging. Er
wordt dus niet met een contante borg gewerkt!

Vlotbeleid
De hele kade zal worden gebruikt om te kunnen vlotten. Dit wordt gedaan op
aanwijzing van de TRC commissie leden om een soepele doorgang te kunnen
bewerkstelligen. Op de baankaart ziet u welk deel van de kade gebruikt zal
worden als vlot in, vlot uit en het wisselvlot. Na een wedstrijd zal er eerst om
de keerboei gevaren moeten worden waarna een plek wordt aangewezen om
te kunnen wisselen of de boot uit het water te halen.

Oproeien
Het oproeien dient te geschieden aan de stuurboordkant richting de start.
Deze oproeibaan is gescheiden van de wedstrijdbaan door middel van een
bolletjeslijn in het water, zie baankaart. Het is niet toegestaan om de
oproeibaan te blokkeren, én stil te liggen ter hoogte van de start- en finishlijn.
Aan het eind van de oproeibaan is er genoeg ruimte om stil te liggen. Het is
verboden om tijdens het in- of uitroeien mee te varen met een race.

Warm roeien
Het warm roeien is mogelijk voor de start. De baan is 200m voor de start vrij
en bied tgenoeg ruimte om goed warm te worden.  Het is te allen tijde
verboden om in het wedstrijdveld te roeien indien je niet meedoet aan de
race.

Race
De voorwedstrijden worden geroeid in kiellinie over 500 meter. Zie de
baankaart voor verdere toelichting over de verschillende racebanen. Let op!

9



Wanneer u tijdens een voorwedstrijd, geroeid in kiellinie, ingehaald dreigt te
worden, moet u uitwijken! De finales zullen boord-aan-boord geroeid worden.

Uitroeien
De mogelijkheid tot uitroeien is er door na de finish, stuurboord aan te
houden, het kanaal in te gaan. Je komt vervolgens op een 1.5km lange baan
die genoeg ruimte geeft om uit te roeien.

Aandachtspunten voor roeiers
Tijdens de roeiwedstrijd start iedereen in boten van zijn of haar eigen
vereniging. Er mag gebruik worden gemaakt van andere boten, indien dit gaat
in goed overleg met andere verenigingen wordt gedaan. Voorafgaand aan het
blok, waarin de ploeg start, moet dit gemeld zijn bij de wedstrijdleiding. Zorg
ervoor dat je de instructies van de wedstrijdleiding goed opvolgt om alles
soepel te laten verlopen.

Overtreding
Overtreden van de verkeersregels kan bestraft worden met een
waarschuwing of straf naar oordeel van het afhandelende jurylid.
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Wedstrijdbepalingen Heineken Openingstoernooi
2022

Algemeen

Reglementen

1. Deze wedstrijd wordt gehouden volgens het RvR van de Koninklijke
Nederlandse RoeiBond. Alle deelnemers worden geacht op de
hoogte te zijn van de in deze bepalingen verwezen artikelen van
het RvR.

2. Voor de velden Onerv C4+ en 2- gelden aanvullende reglementen
als beschreven in respectievelijk; NSRF Onervaren C4+ Bakboord
bokaal en de Noord-Willemsbokaal.

Wedstrijdleiding

1. Assessor: Luuk Beele (Tel. +31631174375)

2. Wedstrijdleiding: Sander Roodnat (Tel. +31639414974)

3. Veiligheidscoördinator: Jasper Lauwerier (Tel. +31627848397)

4. Hoofd van de Jury: Ted Verbraak

Bokalen

Het Heineken Openingstoernooi 2022 is onderdeel van de NSRF
Onervaren C4+ Bakboord bokaal en de Noord-Willemsbokaal.

Deelname

Deelname

1. Op het Heineken Openingstoernooi mogen alleen
competitieroeiers starten, zoals is gedefinieerd in Art. 14 RvR.

2. Het roeitenue van roeiers en stuurlieden dient te voldoen aan de
voorschriften, zoals is beschreven in Art. 8 RvR. In beginsel worden
geen dispensaties verleend voor afwijkende tenues. Alleen in geval
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van overmacht kan een dergelijke dispensatie worden verleend, dit
ter beoordeling van de wedstrijdleiding en hoofd van de jury. Een
dispensatie is alleen goedgekeurd als de indienende partij hiervoor
schriftelijke bevestiging van heeft ontvangen.

Aanmeldprocedure

1. Iedere ploeg is zelf verantwoordelijk voor het op tijd melden bij het
secretariaat. Dit dient 60 minuten voor starttijd te hebben
plaatsgevonden.

2. Rugnummers zullen per wedstrijddag verstrekt worden aan de
competitiecommissaris van iedere vereniging. Indien de
competitiecommissaris niet in staat is de rugnummers op te halen,
worden deze in overleg met de wedstrijdleiding verstrekt aan een
andere verenigingsvertegenwoordiger. Rugnummers zijn op te
halen bij het secretariaat vanaf 60 minuten voor de starttijd van de
eerst startende ploeg. 

1. De stuur en de boegroeier dienen tijdens het oproeien en
de race het rugnummer duidelijk zichtbaar te dragen.

2. Er wordt geen borg gevraagd bij het uitgeven van de
rugnummers. In plaats daarvan wordt er bij het missen van
rugnummers een incasso ter waarde van €10,00 naar de
desbetreffende vereniging verstuurd.

3. Bij het aanmelden worden hand-outs uitgereikt met daarin alle
relevante informatie voor stuurlieden. De stuur, of de boegroeier
bij ongestuurde nummers, dient op de hoogte te zijn van de
inhoud van dit document.

4. Iedere ploeg is zelf verantwoordelijk voor het op tijd melden bij het
vlot. Dit dient 20 minuten voor starttijd te hebben plaatsgevonden.

Vlotprocedure

Deelnemende ploegen dienen gehoor te geven aan aanwijzingen van
de vlotverantwoordelijke(n). Zodra hier niet aan wordt voldaan kunnen
er disciplinaire maatregelen genomen worden, zoals beschreven in
Art. 75 RvR.
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Op- en uitroeiprocedure

1. Iedere ploeg dient in een door de verenigingsvertegenwoordiger
toegewezen boot te starten. 

2. Oproeien dient te gebeuren in de oproeibaan.

3. Iedere ploeg dient minimaal 5 minuten voor de starttijd aanwezig
te zijn in het startgebied.

4. Het is verboden om tijdens oproeien of uitroeien stil te liggen ter
hoogte van de finishlijn en startlijn. 

5. Na het bereiken van de finish, dienen ploeg rond te maken om de
keerboei. 

Startprocedure

1. De startprocedure is zoals beschreven in Art. 46 t/m 48 RvR voor
boord-aan-boord wedstrijden en Art. 51 t/m 52 RvR voor
tijdwedstrijden.

2. De heats gevaren in kiellinie worden om beurten in baan 2, dan
wel baan 3 weg gestart. 

3. De afstand tussen de voorstart en start zal 50m bedragen.

Race

1. Een ploeg kan op eigen risico haar baan verlaten, mits zij daarmee
geen van de andere ploegen in de race hindert of daaruit enig
voordeel trekt, zoals is beschreven in Art. 49 lid 2 RvR. Hinderen
van de tegenstanders op welke manier dan ook kan leiden tot een
disciplinaire maatregel

2. Voor de heats gevaren in kiellinie gelden de inhaalregels zoals
beschreven in Art. 53 RvR voor lange baan wedstrijden. 

Wedstrijd

1. Het Heineken Openingstoernooi is een competitie wedstrijd over
500 meter, waar de voorwedstrijden gevaren worden in kiellinie en
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de finales boord-aan-boord worden gevaren. De competitie
wedstrijd zal gevaren worden op 19 en 20 maart 2022 op een
4-ploegenbaan. 

Klassement

1. De plaatsing voor de finales van de NSRF Onervaren C4+-velden
geschiedt naar aanleiding van de snelste tijd van twee tijdraces
over 500 meter. De plaatsing voor de finales van velden die een
enkele voorwedstrijd varen geschiedt naar aanleiding van de
rangschikking van deze voorwedstrijd. Bij het niet starten van een
tijdrace en/of finale, zal voor de gemiste heat(s) de langzaamste
dagtijd worden toegekend.

Inschrijfprocedure

Inschrijfprocedure

1. Inschrijven is mogelijk via http://inschrijven.knrb.nl tot en met 13
maart 2022 om 15:00. Let wel dat er een beperkt aantal inschrijf
plekken zijn in de velden buiten de NSRF Onervaren C4+ velden.

Inschrijfgelden

1. De inschrijfkosten per ploeg bedragen voor:

1. Skiff: 16,40 euro.

2. Twee: 23,60 euro.

3. Vier: 31,60 euro.

4. Acht: 48,20 euro.

5. NSRF: 0 euro

2. Inschrijfgelden voor alle velden dienen voor 15 maart overgemaakt
te worden naar NL 15 RABO 0185298109 t.n.v. T.S.R. Vidar o.v.v.
HOT 2022 [en verenigingsnaam] te Tilburg.

Loting

De bekendmaking van de loting vindt uiterlijk plaats op 17 maart om
20:00 te Hilvarenbeek en zal op de website worden gepubliceerd.
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Protestregelingen

Protest

1. Protest aantekenen omtrent onregelmatigheden buiten en tijdens
de race kan alleen zoals is beschreven in Art. 76 RvR.

2. Tegen beslissingen op een protest kan bezwaar aangetekend
worden, zoals is beschreven in Art. 78 RvR.

Slotbepalingen

Boeteclausule

1. Ploegen die zich na het sluiten van de inschrijving, maar voor de
bekendmaking van de loting, terugtrekken zijn alleen het
inschrijfgeld verschuldigd, zoals is beschreven in Art. 33.

2. Boetes worden gerekend, zoals is beschreven in Art. 33 RvR. Deze
gelden ook bij het niet komen opdagen bij de finale.

3. Uitzondering geldt voor ploegen die meedoen aan de NSRF
Onervaren C4+ Bakboord bokaal. Hiervoor geldt Art. 7 Bepalingen
NSRF Bakboord Onervaren C4+ bokaal 2022.

Disciplinaire maatregelen

1.Indien deze bepalingen of de aanwijzingen van de
wedstrijdfunctionarissen niet worden opgevolgd, kan de jury
disciplinaire maatregelen nemen volgen Art. 75 RvR.

2. Volgens het RvR is het HOT een tijdrace. Daarom kunnen tijdstraffen
worden opgelegd, de tijdstraf is vastgesteld op 4 seconden. 

Onvoorziene omstandigheden

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de jury zoals
vermeld in Art. 81 lid 1 RvR.
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Schade en letsel

De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig letsel of
schade door bezoekers of deelnemers aan het evenement geleden
voor, tijdens of na het evenement.

Vaarregels

Algemene regels
Ploegen die deelnemen aan roeiwedstrijden dienen aan de
voorschriften van het RvR te voldoen. Daarnaast dienen alle
deelnemers zich te allen tijde te houden aan aanwijzingen van de jury
(kamprechters) en de wedstrijdorganisatie.
Tijdens de race is het niet toegestaan om vanaf de kant aanwijzingen te
geven door middel van welk hulpmiddel dan ook (toeters e.d. zijn dus
niet toegestaan).
Iedere ploeg die is gestart is gehouden de gehele baan op
de voorgeschreven wijze met een wedstrijdhaal en in wedstrijdtempo
af te roeien, behalve in geval van overmacht of met goedvinden van
de kamprechter.
 
Finish
Een boot is aangekomen wanneer haar boot te lijn van aankomst met
de boegbal passeert. Indien een of meerdere roeiers uit de boot raken
tijdens de wedstrijd is de race geldig. Als een ploeg aankomt zonder
haar stuur is de race ongeldig.
 
Boord-aan-boordrace
Elke ploeg moet zich minstens vijf minuten voor het geplande tijdstip
van starten op haar startplaats bevinden. Een ploeg mag alleen in het
startgebied (de eerste 100m van de wedstrijdbaan) komen wanneer dit
vrij is voor de race waarin de ploeg zal starten.
Een ploeg mag op eigen risico haar baan verlaten, mits daarmee geen
andere ploegen worden gehinderd.
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Verenigingsbladen

Aegir (AEG) Wit blad met rode ster.
Amphitrite (AMP) Signaalrood blad met een marineblauwe streep
Argo (ARG) Wit blad met groene streep aan het eind.
Asopos de Vliet (ASO) Paars blad met gele diagonale streep
Boreas (BOR) Blauw blad, met een brede, verticale witte streep,

waarop een blauwe driehoek staat.
Euros (EUR) Wit blad met een rode driehoek aan het eind.
Gyas (GYA) Zwart, wit, cognax gestreept blad.
Laga (LAG) Rood blad.
Nereus (NER) Bordeaux rood blad met twee verticale witte strepen

op het eind
Njord (NJO) Wit blad met een verticale lichtblauwe streep
Okeanos (OKE) Wit blad met gele en blauwe streep
Orca (ORC) Grijs blad met een rood uiteinde
Phocas (PHO) -
Proteus-Eretes (PRO) Wit blad met lichtblauw, rood en donkerblauw kruis
Saurus (SAU) Rood blad met witte ster.
Skadi (SKA) Blauw met wit blad met een horizontale

zwarte streep.
Skøll (SKO) Oranje-rood blad.
Thêta (THE) Wit blad met een bruine en gele horizontale

streep.
Triton (TRI) Donkerblauw blad met roze / groene streep
Vidar (VID) Donkerblauw blad met geel-lila-witte streep
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Zaterdagavond: Feest met de paal

LET OP: Gedurende het weekend heb je een 18+ bandje nodig om alcohol te
kopen bij de bar. De bandjes zullen uitgereikt worden op vertoon van je
legitimatiebewijs bij de security.

Het bekendste onderdeel van T.S.R.
Vidar naast de geweldige wedstrijd is het
Vidar feest op zaterdagavond. Zoals elk
jaar zal er een mooie tent komen te
staan met een paal waarin in de top de
beruchte string hangt. De roem gaat
naar de vereniging die de string uit de
paal haalt. Naast deze mooie traditie is
er ook nog genoeg ruimte om te feesten.
Met verschillende DJ’s van de T.S.R. Vidar
zal het ook dit jaar weer genieten
worden. Consumpties worden met
munten betaald en kunnen bij de
desbetreffende kassa’s gekocht worden.
Tijdens het evenement zal er een
bewaakte garderobe aanwezig zijn.

Aanvang: 18:00

Rookbeleid
In het gebouw van Vidar geldt een rookverbod. Jullie worden verzocht buiten
te roken.

18



De volgende personen/commissies willen we graag bedanken voor hun hulp
in de voorbereiding en/of tijdens het Heineken Openingstoernooi 2022.

De Toer-, Regio- en Competitiecommissie

De Competitie Commissie

Ted Verbraak & kamprechters

De Commissie van het Huysch

Time Team

Het bestuur van het NSRF

Alle Vidraten die zich ingezet hebben voor het HOT 2022
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