Hebben we een gezamenlijke challenge?
Waarom ben je betrokken bij de Eurogames?
2 jaar geleden was de eerste vergadering net voor de Lockdown. Cederique begon als adviseur
omdat hij al 3 keer betrokken was bij de organisatie van de Traianus Regatta en ook kamprechter
bij verschillende wedstrijden is geweest. Ysbrand van den Vleugel, (de drie provinciën) betrok
hem bij de Eurogames en het eerste conceptprogramma werd samen geschreven voor de
Eurogames. Afgelopen jaar heeft Cederique een team gevormd met Rv de Waal leden, leden van
Phocas en De Drie Provinciën, hieronder volgen de namen. Dit wordt dan de eerste
samenwerking samen met Rv de Waal en Phocas en de Drie Provinciën bij de Waalspiegel
Team Eurogames rowing

Rv de Waal
Voorzitter: Cedrique Ortmans
Vicevoorzitter: Ysbrand van den Vleugel (De Drie Provinciën)
Penningmeester: Wim Hamersma
Secretaris: Marleen van Bohemen
Phocas
Terreincommissaris: Jacco ter Horst
Veiligheidscoördinator: Maarten Veldt tevens ook aanspreekpunt voor de externe botenhuur
Wedstrijdleiding: Saskia Witte-Heiing
Baancommissaris: Yordi van Duinen

Hoe zien de dagen eruit van 27 juli tot en met 30 juli?
Er zijn 3 dagen wedstrijden van 28-30 juli.
27 juli is de algemene opening met alle landen. Donderdag begint het sportevenement in de
ochtend op 28 juli is er nog een mogelijkheid om te trainen.’ s Middags starten de wedstrijden met
time trails, daarna de eerste boord aan boord races, via een knock-out systeem, in je eigen
categorie. De snelste racet tegen de langzaamste en de twee na snelste tegen de twee na
langzaamste enz. Dit gebeurt in je eigen categorie. Zaterdagochtend zijn de finales en
zaterdagmiddag zijn er heel veel bootjes op de Spiegelwaal (Vlootschouw) ter afsluiting.
Tijdens de Eurogames is er een Sportvillage op de Mariënburg in de stad met standjes met oa
mensenrechten, en er is een cultuurprogramma. Cederique raadt zeker het dansen in de
Vereniging aan.

Wat zijn de prioriteiten van nu?
Er wordt nu gewerkt aan het kadeterrein om deze in te richten daar komt namelijk een partyzone
met Catering van Rv de Waal en Phocas. Daarnaast zijn we op zoek naar deelnemers voor de
wedstrijden via de verschillende LHBTI communities van roeiers, maar we zijn natuurlijk ook op
zoek naar leden die roeiers in het buitenland kennen, om ze naar Nijmegen te halen. De KNRB gaat
ook promoten en kunnen we spreektijd aanvragen bij ALV van de verschillende roeiverenigingen.
We hebben dus een hoop vrijwilligers nodig zoals op de dagen zelf, van klokkers, tot horeca. In
januari krijgen jullie weer een update

Hoe kan de roeisport bijdragen aan de polarisatie van de maatschappij?
Van oudsher richt de EuroGames zich op LHBTI gemeenschappen, maar tijdens de Eurogames
Rowing kunnen mensen met een beperking ook meedoen. Dit hangt af van de watertoegang.
Iedereen mag meedoen, de slogan is namelijk Love to Move. Belangrijk blijft wel dat het een
veilige omgeving is voor de LHBTI gemeenschap. In onze maatschappij is het noodzakelijk
gebleken dat er evenementen worden georganiseerd zoals de Eurogames om diversiteit en
inclusie bespreekbaar te maken en dat mensen zich veilig voelen. Steeds meer sportbonden
hebben nu ook een diversiteit en inclusie commissie als onderdeel van de organisatie.
Rv de Waal is in korte tijd groot geworden ook in de wedstrijdwereld. Aangezien wedstrijd roeien
gestimuleerd wordt bij RV de Waal. Sowieso zijn alle onderdelen goed vertegenwoordigt bij Rv de
Waal van toerroeien tot marathon roeien tot wedstrijdroeien. Hierin zit ook zeker inclusiviteit
verborgen, als je een goed plan hebt en traint kan iedereen meedoen met de wedstrijden.
Ook de KNRB zet diversiteit niet meer alleen in als marketing en pr-stunts bij de Gay Prides, maar
willen hier meer mee aan de slag er is nog een wereld te winnen bij de roeiwereld!

Hoe kan creativiteit en verbeelding een rol hierin spelen?
Cederique vindt het lastig om dit te zeggen, aangezien hij de roeiwereld als veilige wereld ervaart.
Goed is om te zien dat er een omslag is om diversiteit en inclusie als onderdeel te maken van de
KNRB. Dit onderdeel zou breder uitgelicht kunnen worden door de vergelijking met andere
sporten in beeld gebracht kunnen worden bij de Eurogames.

Hoe kunnen wij met zijn allen bijdragen dat de Spiegelzaal een bruisende en leefbare
omgeving wordt?
Het is belangrijk dat de omgeving het leuk vindt om er heen te gaan, dat het leefbaar blijft en dat
heel veel mensen er blij van worden. Er kunnen gezamenlijke acties komen zoals burendag,
opruimacties en gezamenlijke evenementen en dat met de buurt en de roeiers is en niet de roeiers
en de buurt. Burendag zou hieraan kunnen bijdragen.

Zijn de Eurogames een terugkomend evenement? Wat is jouw droom hierin?
De Eurogames zijn jaarlijks, roeien is voor het eerst onderdeel bij de Eurogames.
Cederique zou graag naar andere landen willen als deelnemer om mee te doen bij de Eurogames.
Het zou tof zijn dat er een roeiwedstrijd in Nederland komt met een maatschappelijk thema zoals
deze en een vast onderdeel van de Eurogames wordt en ook nog onderdeel wordt van KNRB.

