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Tijdschema 

10:00 – Start eerste race 
13:30 – 14:00 – Scheepvaart pauze 

14:30 – Start finale blok 
16:20 – Start Dames Vier 
17:00 – Start Oude Vier 

 

Algemene persinformatie 

Op het Varsityterrein wordt elk jaar een perstent ingericht waar enkele stopcontacten 

beschikbaar zijn. Hier kunt u eventueel ook uw apparatuur tijdelijk stallen, al is de 

Varsitycommissie niet aansprakelijk voor diefstal. Een perskaart geeft in principe toegang tot 

het evenementen- en roeiersterrein. Voor speciale verzoekjes kunt u in de aanloop naar het 

evenement of op de dag zelf contact opnemen met Sanne van Rij, die ook veel in de 

perstent te vinden zal zijn.  

Licentieverklaring  

Vóór de pers het terrein opgaat, is het zaak dat de licentieverklaring ondertekend wordt. U 

zult bij aankomst opgehaald worden door Sanne van Rij of één van haar crewleden, die u 

zal begeleiden naar de plek waar het document ondertekend kan worden. Lees ‘m vooraf 

alvast goed door en mail vooral naar pers@varsity.nl voor eventuele vragen. De 

licentieverklaring is te vinden op https://knsrb.nl/varsity/pers/.  

Dropbox  

Voor de pers is een Dropbox aangemaakt, te vinden op: 

https://www.dropbox.com/sh/u3ddpkbyvto623q/AAA4-CdX0AyagXKAT3g5i7QIa?dl=0.  

Hier kunt u nu alvast beelden van vorig jaar vanaf plukken (die alleen gebruikt mogen 

worden mét vermelding van de betreffende fotograaf, die bij de foto vernoemd staat) en de 

vooraankondiging en het persbericht van dit jaar vinden. Na de Varsity zal ook deze 



Dropbox zo snel mogelijk aangevuld worden met foto’s en nieuwe informatie voor de pers.  

Fotografen  

Komt u fotograferen op de Varsity? Dan ontvangen we uw materiaal héél graag zo snel 

mogelijk via WeTransfer, naar het mailadres pers@varsity.nl. Het watermerk voor de foto’s 

vindt u op de persdropbox: hiermee kunt u gemakkelijk uw eigen naam onder de foto 

zetten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Wat is de Varsity?  

“Mijn oude vriend en ik keken die vroege lentemiddag naar twee roeiers die 
voorbij kwamen gevaren, en hierop haalden herinneringen op aan de 
verloren tijden van weleer. Utrecht. Studiejaren. Ons huis. De kroegen. De 
feesten. De Varsity.” (Ronald Giphart)  

De Varsity, ook wel de Nationale Universiteitsroeiwedstrijden genoemd, is het grootste en 

oudste studentsportevenement van Nederland. De oevers van het Amsterdam-Rijnkanaal 

bij Houten worden voor één dag omgetoverd tot een volwaardige sport- en 

toeschouwersaccomodatie. Het is dé wedstrijd waar roeiend Nederland al ver van tevoren 

naar uitkijkt en waar de eer van de studentensteden en hun roeiverenigingen op het spel 

staat. Tevens geldt de Varsity als opening voor het kortebaan wedstrijdseizoen (2 kilometer), 

waar alleen verenigingsploegen aan mee mogen doen. Door het uitsluiten van mix-ploegen 

bij de hoofdnummers wordt de traditie van het verdedigen van vereniging en stad eer aan 

gedaan.  

De Varsity staat al sinds 1878 centraal in het leven van roeiend Nederland. Het hoogtepunt 

van de dag was 133 jaar lang de prestigieuze ‘Race der Oude Vieren’. Deze finale wordt 

gevaren in een vier met stuurman over een lengte van 3000 meter. Het eremetaal voor de 

winnaars bestaat uit een gouden blik. Veel winnaars schalen het winnen van de ‘Varsity’ 

hoger in dan het winnen van de Olympische Spelen door de traditie en de hoeveelheid 

publiek.  

In 2016 is de keuze gemaakt ook een hoofdnummer voor vrouwen uit te schrijven: De 

Dames Vier. Voorafgaand aan de finale van de Oude Vier verroeien de vier beste dames 

van zes verenigingen hun wedstrijd. Tijdens het winnaarsdiner na afloop van de Varsity 

krijgen de winnende dames een hanger met een gouden Jutphaas, het wapen van de 

Varsity.  

Traditiegetrouw wordt de dag afgesloten met een groots feest bij de winnende vereniging, 

ook wel de kroegjool genoemd. De dranken en spijzen worden bij dit feest kosteloos aan 

iedereen aangeboden. De verliezers kunnen daarmee hun pijn verzachten.  

De Varsity wordt georganiseerd onder leiding van de Koninklijke Nederlandsche Studenten 

Roeibond (K.N.S.R.B.). De K.N.S.R.B. wordt bestuurd door alumni en benoemt jaarlijks tien 

studenten van de Utrechtsche Studenten Roeivereeniging ‘Triton’ tot Wedstrijd Commissie 

der “Varsity”. Kenmerkend voor zowel het bestuur van de K.N.S.R.B. alsmede de groep 

studenten van de wedstrijdcommissie is dat zij meerdere jaren meedraaien in de roeierij, 

ofwel als toproeiers, ofwel als bestuurder binnen een roeivereniging. Tevens zou de Varsity 



niet ieder jaar soepel verlopen zonder de hulp van de ruim 500 vrijwilligers.  

Het Varsityterrein bevindt zich aan de oevers van het breedste kanaal van Nederland, het 

Amsterdam- Rijnkanaal ter hoogte van de monumentale spoorbrug te Houten. Deze 

bijzondere plek trekt ieder jaar duizenden (oud-)studenten naar het meest sfeervolle en 

oudste studentenevenement dat Nederland rijk is. In slechts één week wordt de 

kanaaloever in een compleet roeiers– en toeschouwersterrein veranderd, waarna het in een 

halve week weer wordt omgetoverd in een stuk gras afwachtend op de volgende editie.  

2. Geschiedenis  

Eerste Varsity 

De eerste Varsity werd verroeid in 1878, naar Engels voorbeeld van de jaarlijkse Boatrace 

tussen Oxford en Cambridge. Aan de start verscheen het Leidse Njord en de Delftse 

roeivereniging Laga. Deze eerste Varsity eindigde in een overwinning voor de studenten uit 

Delft. Tot afgelopen jaar was dit nummer – het hoofdnummer – hét hoogtepunt van de 

Varsity. Tijdens dit hoofdnummer nemen de beste vier roeiers (met stuurman/-vrouw) van 

elke vereniging het tegen elkaar op. Dit jaar roeien voor het eerst de vier beste dames van 

iedere vereniging in de Vrouwen Vier een tweede Hoofdnummer .  

Nederlandse Studentenroeibond  

In 1883 richtten Njord, Laga en het Utrechtse Triton de Nederlandsche Studentenroeibond 

op, waarin de besturen van de drie verenigingen zitting hadden. Vooropgezet doel is het 

jaarlijks organiseren van de universiteitsroeiwedstrijd ‘Varsity’. Want - zo werd besloten - het 

doorgaan van de wedstrijd mag niet langer aan het toeval of aan het initiatief van een der 

verenigingen worden overgelaten. Deze Roeibond zou voortaan op neutraal terrein de 

Varsity organiseren. De eerste Varsity in deze vorm vond plaats op de Rijn bij Oudshoorn en 

werd gewonnen door Njord.  

Koninkl i jk  

Later sloten het Amsterdamse Nereus, Groningse Aegir, Wageningse Argo en Rotterdamse 

Skadi zich ook aan bij de N.S.R.B. en in 1946 kreeg de N.S.R.B. het predikaat: ‘Koninklijk’. De 

N.S.R.B. kreeg dit predikaat als erkenning voor de inspanningen in het verzet tijdens de 

Tweede Wereldoorlog: de K.N.S.R.B. was geboren.  

Amsterdam-Rijnkanaal  

Vanaf 1972 wordt de Varsity verroeid op het Amsterdam-Rijnkanaal bij Houten. In 1973 werd 



de Varsity toegankelijk voor alle mannelijke Nederlandse studenten roeiverenigingen, de 

huidige Nederlandse Studenten Roei Federatie ofwel de NSRF. De Varsity was immers een 

strijd om de sterkste studentenploeg van Nederland. In 1976 mochten ook vrouwelijke 

studenten meedoen aan de Varsity.  

4. Faciliteiten ter professionalisering van de 

136e Varsity  

De Varsity wordt dit jaar voor de 136
ste 

keer georganiseerd. Iedere Varsity Commissie 

streeft ernaar een nóg mooiere Varsity neer te zetten dan het jaar ervoor. Door de jaren 

heen is de Varsity steeds meer geprofessionaliseerd door bijvoorbeeld:  

• Een livestream mogelijkheid, waarbij u via www.varsity.nl zowel de beelden, het 

commentaar en de huldiging live kunt volgen. Dit commentaar wordt verzorgd door de 

Razende Reporters. In de scheepsvaartpauze, waarin het kanaal weer even open gesteld 

wordt voor scheepvaart, nodigen ze sprekers uit voor een interview in hun 

pauzeprogramma: VarsiTV, dat gerealiseerd wordt door ‘conceptultancy’ Sjaak&Nout.  

• Elke Oude Vier en Dames Vier krijgt een GoPro camera aan boord, waardoor de expressie 

van de roeiers op film vastgelegd wordt. Deze aftermovie van desbetreffende race is binnen 

een dag online te bekijken.  

• Genodigden kunnen de dag doorbrengen in het VIP-paviljoen. Hier worden o.a. sponsoren 

aan elkaar voorgesteld en kunnen zij genieten van de dag die zonder hun niet mogelijk was.  

• De website www.varsity.nl is in 2017 geheel vernieuwd. In de webshop is alle Varsity-

merchandise gedurende het hele jaar te bestellen. Op het terrein kunnen de artikelen 

worden aangeschaft in een daarvoor ingerichte stand.  

 

 

 

 



ALGEMENE PERSVOORWAARDEN VARSITY 136 

1. Alle persvertegenwoordigers en -medewerkers (Pers) dienen zich te registreren alvorens 

hun perskaart op grond waarvan zij het besloten terrein op mogen is geactiveerd c.q. als 

toegangsbewijs geldt.  

2. Deze algemene persvoorwaarden maken deel uit van de overeenkomst die tussen Pers 

en KNSRB wordt aangegaan bij (i) de koop van een toegangskaartje, (ii) in gebruik neming 

van een perskaart en/of (iii) ondertekening van het registratieformulier.  

3. Pers wordt geacht in deze hun respectieve werkgevers en of opdrachtgevers te 

vertegenwoordigen.  

4. De licentieverklaring dient ondertekend te worden alvorens de pers het terrein betreedt. 

Bij weigering kunnen we helaas geen toegang tot het terrein verschaffen.  

5. Pers is bekend met het feit dat de Varsity plaatsvindt op een besloten terrein en een 

besloten evenement is.  

6. Pers zal mede met het oog op de reputatie van de Varsity en haar organisator op eerste 

verzoek van de KNSRB hoor en wederhoor toepassen alvorens te publiceren.  

7. Pers zal de KNSRB voor publicatie en met het oog op het toepassen van hoor en 

wederhoor op eerste verzoek van de KNSRB inzage te verstrekken in een concept 

publicatie.  

8. De organisatie is bevoegd om, mede i.v.m. haar zorgplicht jegens alle betrokkenen bij de 

Varsity, te beslissen om Pers op het besloten terrein te doen vergezellen door een 

vertegenwoordiger van de organisatie die (i) toelichting kan verschaffen en (ii) een 

rondleiding over het terrein kan geven.  

9. Pers is bekend met het feit dat het uitzenden van beelden van de Varsity en andere 

media- uitingen – mede vanwege het besloten karakter van het evenement – met zorg 

dient te geschieden en dat voorts, met name indien een vertegenwoordiger van de 

organisatie dat aangeeft, personen niet zonder hun uitdrukkelijke instemming herkenbaar in 

beeld mogen worden gebracht. Dit laatste vloeit voort uit de zorgplicht die de organisatie 

jegens de bezoekers van de Varsity heeft. Deze zorgplicht is bij het aangaan van de onder 

(2) bedoelde overeenkomst door de Pers onderkend. 


