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VOORWOORDEN
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 2023. Of zoals het afgelopen jaren ook bekend
heeft gestaan: op het HNOT, de OOCUZ, NOOC of simpelweg het

paalfeest. Sinds jaar en dag organiseert Vidar de traditionele
opening van het competitieseizoen. Elk jaar weer zijn we trots

dat alle studentenroeiverenigingen van Nederland vol
enthousiasme afreizen naar Tilburg voor één van de mooiste, zo
niet dé mooiste, competitiewedstrijd van het jaar. Een wedstrijd
waar de nieuwe generatie eerstejaars echt in aanmerking zullen

komen met de mores en tradities van het competitieroeien. 
 

 
 

Na een lange winter en veel trainen is het dit weekend tijd om al die trainingsuren te
verzilveren en gaan we van start met de eerste wedstrijd van het competitieseizoen.

De eerste kans om dat felbegeerde competitieblik te winnen. Voor velen van jullie is dit
zelfs de eerste echte kennismaking met een wedstrijd van dit formaat. Alles ligt nog
open en dat betekent dat er veel kan gebeuren; een spannende strijd gegarandeerd

dus.
 
 

Maar er is nog meer te winnen dit weekend; eeuwige roem voor jouw vereniging! Wie
weet de trofee uit de top van de paal te bemachtigen? Graag nodig ik eenieder uit om

aan de bar een biertje te drinken op de eerste succesvolle race of om in de tent te
trachten de schat uit de top te veroveren.

 
 

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,
 

Bram Holla
h.t. Praeses der T.S.R Vidar

 



 
Door de splitsing van de NSRF bokalen is er meer ruimte ontstaan op het HOT voor

zowel onervaren als ervaren velden. We zijn erg blij dat het HOT wederom onderdeel
uitmaakt van de Noord-Willems bokaal en daarnaast dit jaar voor het eerst van het

TopC4+ klassement. We hopen naast alle eerstejaars ook weer veel ouderejaars
ploegen te mogen verwelkomen gedurende het weekend! 

 
 

Bij deze wil ik alvast de Toer,- Regio- en Competitie Commissie, de Competitie
Commissie, de Commissie van het Huysch, de kamprechters 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 11 maart vanaf 20:00 uur 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. 
 
 

Ik wens iedereen veel plezier en succes, zowel op het water als aan de bar!
 
 

Met vriendelijke groet,
 

Tess Neervoort
h.t. Assessor der T.S.R. Vidar

 

Van harte welkom op het Heineken Openingstoernooi 2023!
Dit jaar is het HOT onderdeel van de NSRF Onervaren C4+
Stuurboord bokaal en daarmee dé aftrap voor competitie

roeiend Nederland. Het HOT is een geweldige wedstrijd waar
iedereen uit alle hoeken van Nederland naar toe komt om

zichzelf voor het eerst te laten zien op het water en de
tegenstanders af te tasten. Echter zal de strijd niet alleen op
het water losbarsten; ook dit jaar zal iedereen weer tot in de 

vroege uurtjes doorgaan op het beruchte ‘tentfeest’, waar
wordt gestreden voor de string in de paal! 

 

Voorwoord Assessor der T.S.R. Vidar 



Voorwoord voorzitter TRC 

 
Uiteraard zijn wij het afgelopen jaar bezig geweest om de aankomende editie nog beter,

nog groter en nog unieker te maken. De vertrouwde accommodaties bij de Beekse
Bergen zijn terug, en samen met nieuwe partners zullen wij ons uiterste best doen om

deze editie tot een groot succes te maken. Er zullen nog meer ploegen strijden voor de
winst op het water en nog meer leden feesten en brassen aan de bar. Laat alle Vidraten

maar eens zien waar jullie van gemaakt zijn! 
 
 

Namens het HOT bestuur, de Toer-, Regio-, en Competitiecommissie en alle andere
organisaties meewerkende organisaties wens ik jullie allen een geweldig sportief en

feestelijk weekend.
 
 

Met vriendelijke groet,
 

Sander Roodnat
Voorzitter Toer-, Regio-, en Competitiecommissie der T.S.R Vidar

 

Graag heet ik iedereen van harte welkom op het Heineken
Openingstoernooi. Op 11 en 12 maart zal op het prachtige
water van Landvidi wederom het HOT verroeid worden. 

 
Na 2 jaar van afwezigheid hebben we in 2022 weer mogen

genieten van dé openingswedstrijd van het
competitieseizoen. Geweldig om alle nieuwe eerstejaars

roeiers voor het eerst in zulke grote getalen bij elkaar te zien
komen om de krachtverschillen tussen de verschillende

verenigingen te meten en strijdend over de finish te komen.  

Zoals dat hoort in de competitiesectie zet deze strijd zich het gehele weekend door. ’s
Avonds tijdens het beruchte paalfeest, vindt de echte vuurdoop plaats. Strijdend voor

elk zelf getapt biertje, een das en de string in de paal, is het elk jaar een waar fenomeen
om dit mee te mogen maken



Velden 

WEDSTRIJDINFORMATIE

Tijdens het Heineken Openingstoernooi zullen de volgende
velden uitgeschreven worden: 

NSRF SB D Onerv C4+, NSRF SB H Onerv C4+, D Onerv C4+
Klassement, H Onerv C4+ Klassement, D 1x, H 1x, Noord-

Willems D 2-, Noord-Willems H 2-, D 2x, H 2x, D 4+, H 4+, D
Erv C4+, H Erv C4+, D 4*, H 4*, D 8+, H 8+, Mix 2x en OCLC4+.

 

Open Club C4+ veld  Mix 2x veld  
Let op! Naast deelnemers in de NSRF

Onervaren C4+ Stuurboordbokaal,het
C4+ NSRF Klassement en de Noord-

Willemsbokaal schrijven we vanaf dit
jaar ook het Open Club C4+ veld uit

voor niet-bokaal ploegen. 
 

Ook hebben we dit jaar het Mix 2x veld.
 



Veld Meldtijd Eerste Voorwedstrijd Tweede Voorwedstrijd Starttijd Finaleblok 

NSRF SB D1 07:00 08:00 10:35 15:15

NSRF SB H2 07:15 08:15 10:50 15:39

NSRF SB D3 07:30 08:30 11:05 16:03

NSRF SB H4 07:45 08:45 11:20 16:27

NSRF SB D5 08:00 09:00 11:35 16:47

Herv C4+ 08:15 09:15 n.v.t. 13:55

H1x 08:20 09:20 n.v.t. 14:03

Noord-Willems H2- 08:25 09:25 n.v.t. 14:07

OCL C4+ 10:50 11:50 n.v.t. 14:15

Veld Meldtijd Eerste Voorwedstrijd Tweede Voorwedstrijd Starttijd Finaleblok 

NSRF SB H1 07:00 08:00 10:35 14:35

NSRF SB D2 07:15 08:15 10:50 14:59

NSRF H Klassement 07:30 08:30 11:05 15:29

NSRF SB H3 07:45 08:45 11:20 15:49

NSRF SB D4 08:00 09:00 11:35 16:13

NSRF D Klassement 08:15 09:15 11:50 16:37

D2x 09:20 10:20 n.v.t. 14:15

Derv C4+ 09:25 10:25 n.v.t. 14:19

Mix 2x 09:30 10:30 n.v.t. 14:27

Definitieve blokkenschema's 
Deelnemers in de NSRF Onervaren C4+ Stuurboordbokaal zullen verdeeld

worden over verschillende poules. Deze poules kun je vinden in het
voorlopige blokkenschema als D of H met daarachter het poulenummer. De

verdeling over deze poules zal bekend worden gemaakt tijdens de loting op 9
maart 2023 om 20:00. 

 
Deelnemers in de Noord-Willems bokaal worden automatisch in het D 2- en

het H 2- veld ingeschreven.
 

Zaterdag

Zondag

*De vlotten gaan 30 minuten vóór de starttijd van een veld open en sluiten 15 minuten vóór de starttijd van een veld.
 

Scheepvaartspauze: 12.40-13.10

Scheepvaartspauze: 12.30-13.30



De prijsuitreikingen van de Ervaren velden en de
Open C4+ velden vinden respectievelijk plaats na

de laatste A-finale van de Ervaren velden
(zaterdag) en na de laatste A-finale van de Open

C4+ velden (zondag) bij het erevlot. Hier wordt
echter niet naartoe gevaren zoals hierboven

beschreven, maar zullen de winnende ploegen
opgeroepen worden tijdens het wisselmoment
vóór de Onervaren C4+ finales om via het land

naar de prijsuitreiking te komen
 

Erevlot en prijsuitreiking 
Winnaars van de NSRF Onervaren C4+

Stuurboordbokaal en NSRF Onervaren C4+
Klassement velden mogen, direct na het

behalen van de A-finale, volgens protocol
rechts om de keerboei varen en via de

oproeibaan aanleggen bij het erevlot. Hier
vindt voor hen een prijsuitreiking van circa
5 minuten plaats, waarna zij op instructie
van de wedstrijdorganisatie het erevlot

dienen te verlaten. 
 

Bij het vertrekken van het erevlot heeft de ploeg die het erevlot verlaat
voorrang op oproeiende ploegen. Daarna varen zij richting wedstrijdbaan 4 en
varen zij via de wedstrijdbaan weer voorbij de finish om vervolgens rechts om
de keerboei rond te maken en richting het wisselvlot te varen. Omdat er nog
finales bezig zijn op het moment dat een ploeg het erevlot verlaat, dient er
altijd naar de wedstrijdorganisatie geluisterd te worden om de veiligheid te

waarborgen.



INFORMATIE OVER FEEST
Naast het roeien op ons prachtige water, staat ook

het Heineken Openingstoernooi bekend om zijn
vette feesten. 

 
Op vrijdag 10 maart zal het Heineken

Openingstoernooi afgetrapt worden met de Pre-
Oocuz. Win jij met brassen van de andere

verenigingen? 
 

Op zaterdag 11 maart zal het welbekende
traditionele Paalfeest plaatsvinden. Welke

vereniging weet zichzelf als eerste boven te krijgen,
en de string van onze Ab Actis te veroveren? 

 
Wees er bij en geniet! 

 

Tijden: 
 

Feest vrijdag: 20:00 - 04:00
Feest Zaterdag: 20:00 - 04:00

 

Het feest is toegankelijk voor
jongeren boven de 18 jaar.  

Let op, ID wordt streng
gecontroleerd. 

 



 VERVOER
Parkeerinformatie

Rijd naar Speelland Beekse Bergen. Voordat je de ingang van het park nadert
zie je een bord staan met de tekst ‘Parkeren Vidar’. Hier ga je rechtsaf de

parkeerplaats (Parkeerplaats Speelland de Beekse Bergen) op. Je volgt dan de
bewegwijzering naar het bovenstaande adres.

 
Kom je met jouw hele vereniging naar de wedstrijd of het feest door middel

van eigen bussen? Ook dan kun je de hierboven genoemde routebeschrijving
volgen.

 
Om uit te rijden van het parkeerterrein bij de Beekse Bergen is een ticket

noodzakelijk, zowel voor auto's als voor bussen. Tickets zijn op zaterdag en
zondag te verkrijgen bij het secretariaat (in de finishtoren). Een parkeerticket

kost 5 euro. 
 

Adresgegevens

T.S.R. Vidar
5 Beekse Bergen

Hilvarenbeek, 5081 NJ
Nederland




