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Internationaal roeien zit in het DNA van Luzern. Sinds de eerste internationale roeiregatta die in 1908 op het meer van 
Luzern en daarna op de beroemde Rotsee werd gehouden, heeft deze stad in Centraal-Zwitserland roeiers van over de 
hele wereld aangetrokken. 
 
De World Rowing Cup III 2020 zou dit weekend in Luzern hebben plaatsgevonden. Dit mag helaas niet zijn, dus in 
plaats daarvan neemt World Rowing je mee op een literaire rondleiding door de locatie. 
 
De locatie Rotsee is ingebed in een natuurreservaat. Terwijl roeiers 2000 meter over het meer varen, zijn koeienbellen 
te horen uit nabijgelegen weiden en aan de startlijn stoppen zwemmers, die het beste uit het schone, heldere water 
halen, om te kijken naar de wedstrijden. 
 
Het is meer dan honderd jaar geleden dat de eerste regatta op het meer van Luzern werd gehouden, waarmee het 
startpunt werd van het internationaal roeien in Luzern. In 1935 werden de regatta's verplaatst naar de Rotsee. Dit meer 
bleek ideaal voor regatta's. Het is 2,5 km lang, maar slechts een paar honderd meter breed en recht, waardoor het een 
natuurlijk wedstrijdparcours vormt. Het meer is omgeven door glooiende heuvels waardoor het beschermd is tegen 
zijwind. De stroom en de golven zijn minimaal. Vanwege deze punten waardeert elke atleet het roeien op de Rotsee. 
 
De Rotsee heeft verschillende belangrijke veranderingen in het internationale roeien gemarkeerd. In 1962 organiseerde 
Luzern de allereerste Wereldkampioenschappen voor Heren. Later werden de eerste Wereldkampioenschappen 
Dames en de lichtgewicht categorieën geïntroduceerd op de Wereldkampioenschappen op de Rotsee. De Seeclub 
Luzern is ook de grootste roeivereniging van Zwitserland. 
 
Luzern gaat niet alleen over de Rotsee. De stad is ingebed in een indrukwekkend bergpanorama. Dankzij de prachtige 
ligging aan het meer en de nabijgelegen excursiebergen Rigi & Pilatus is Luzern een bekende plek voor toeristen. Het 
futuristische Cultuur- en Conventiecentrum (KKL), ontworpen door de vooraanstaande Franse architect Jean Nouvel, is 
een van de architectonische hoogtepunten van de stad. Meer recentelijk werd Luzern een internationaal bekende 
muziekfestivalstad, met belangstelling van ver buiten Zwitserland - en ver buiten de roeiwereld. 
 
 “Het is voor iedereen duidelijk dat internationaal roeien deel uitmaakt van het DNA van Luzern en de bewoners zijn er 
trots op”, aldus de vertegenwoordigers van het Organisatiecomité. Vooral in deze moeilijke tijden voelen we de steun 
van onze geboorteplaats.” 
 
Luzern zou dit weekend de Final Olympic Qualification regatta en de World Rowing Cup III organiseren. Het zou het 
laatste grote roei-evenement zijn voor de Olympische Spelen van Tokyo 2020. Met de Covid-19-pandemie blijven de 
wateren van de Rotsee dit weekend ongewoon kalm. 
 
In de woorden van het Organisatiecomité: “Natuurlijk was de stad met de lockdown vrij leeg vanwege gesloten 
kantoren, winkels en restaurants, maar het sociale leven keert sneller terug dan in andere delen van Europa. We 
verlangen ernaar om van de zomer te genieten buiten in de natuur en we hebben stappen in die richting gezet - 
uiteraard steeds met de juiste sociale afstand.” 
 
Nu zal Luzern een jaar moeten wachten om weer een internationaal roei-evenement te organiseren. Het 
organisatiecomité kijkt er naar uit om in mei 2021 de Final Qualification regatta voor de Olympische Spelen en de 
Luzern Regatta te organiseren, die de World Rowing Cup II wordt. 
 
"We zijn trots op onze lange traditie van internationaal roeien in Luzern, we willen atleten van over de hele wereld 
aantrekken en hen de kans geven om te concurreren op een van de mooiste meren in een prachtige natuurlijke 
omgeving en op een optimale infrastructuur", besluiten de vertegenwoordigers van het organisatiecomité. 


