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In de zomer van 2013 is een werkgroep gestart met het onderzoeken welke verbeteringen er aan het 
programma voor nationale wedstrijden kunnen worden aangebracht. Tijdens het Aegon Roeicongres 
in januari 2014 zijn de eerste resultaten met de roeigemeenschap gedeeld. Deze hebben reeds tot 
aanpassingen geleid in het scull-programma voor senioren (2015) en voor het juniorenprogramma 
(2015). Uitgangspunten bij deze wijzigingen zijn geweest het aanbrengen van een verschuiving in het 
aanbod van skiffs naar grotere nummer en het creëren van vollere velden. Het standaardprogramma 
is het minimum-aanbod en wedstrijdorganisaties kunnen velden toevoegen. 
 
De werkgroep heeft in de zomer van 2014 ook aanbevelingen gedaan voor de indeling in klassen en 
de te verroeien klassementen. Deze aanbevelingen zijn tijdens de regiobijeenkomsten besproken en 
op basis van daarvan ligt nu een finaal voorstel voor klasse-indeling en de te verroeien klassementen 
voor. Deze versie van het voorstel is het resultaat van de bespreking met de NSRF-verenigingen 
tijdens de NSRF slotwedstrijden. De wedstrijdorganisaties hebben ondertussen ook positief 
gereageerd en met hen wordt gekeken naar de beste implementatie. 
 
Uitgangspunten bij deze wijzigingen zijn opnieuw het verschuiven van het aanbod van kleine naar 
grote nummers, het creëren van volle velden en het daarbij zorgen dat er voldoende roeiers in de 
hoogste klasse starten, zodat ook in de hoogste klasse competitie wordt geleverd in volle velden. 
 
Klasse-indeling 
Er is gekozen voor drie klassen (naar een geschikte naamgeving wordt nog gezocht), waarbij de 
huidige nieuwelingenklasse in feite komt te vervallen. In plaats van blikken of overwinningen stappen 
we over op punten. Een overwinning in een klasserend veld levert één punt op. Alle roeiers die ten 
minste één keer hebben meegevaren in een ploeg die aan het einde van het seizoen bij de eerste zes 
eindigt in één of meerdere klassementen krijgen ieder één punt. Roeiers die in meerdere ploegen 
hebben meegevaren die bij de eerste zes in een klassement eindigen krijgen hiervoor maar één punt. 
Klasse 3 is het beginnelingenniveau waarin gestart mag worden zolang je als senior geen punten hebt 
behaald; 
Klasse 2 is het overgangsniveau waarin gestart mag worden zolang je als senior minder dan 8 punten 
hebt behaald; 
Klasse 1 is het senioren A niveau of open klasse waarin iedereen mag starten. We behouden 
daarnaast ook de senioren B klasse. 
De eerstejaarsvelden en developmentvelden blijven niet klasserend (anders dan de punten die de 
eerste zes van het klassement aan het eind van het seizoen krijgen. Junioren kunnen nog steeds 
punten behalen in seniorenvelden of seniorenklassementen. 
 
Voor ploegen wordt niet meer uitgegaan van het maximaal aantal punten, maar van het gemiddeld 
aantal punten (een acht met in totaal 63 punten aan boord mag dus klasse 2 starten). Dit heeft als 
voordeel dat een klasse 1 roeier samen met klasse 2 roeiers nog wel in klasse 2 kunnen uitkomen als 
de ploeg gemiddeld klasse 2 is. Het aantal punten wordt automatisch bijgehouden in de ICT-
systemen van de KNRB en zijn voor iedereen raadpleegbaar. Het is essentieel dat de samenstelling 
van de ploegen correct worden opgegeven, want de ICT-systemen zijn daarvan afhankelijk. Ploegen 
waarvan achteraf blijkt dat de samenstelling onjuist is opgegeven worden alsnog uit de uitslagen 
geschrapt. 
 
Overwinningen in het buitenland tellen nog steeds mee voor de puntentelling. We zoeken nog naar 
een effectieve en efficiënte manier om dit in de ICT-systemen bij te houden. Een optie is dat 
verenigingen die verantwoordelijkheid zelf krijgen, waarbij de KNRB dan zorgt dat elke vereniging en 



 

elke atleet een accurate blikkenlijst kan exporteren. Wij hopen dat dit voldoende win-win oplevert, 
dat we dit van de verenigingen kunnen vragen.  
 
Scull en boord 
Net als nu verzamelen roeiers apart punten voor scull en voor boord. Bij ergometerwedstrijden telt 
nog steeds de hoogste klasse-indeling, maar het is voor klasse 1 boordroeiers niet meer toegestaan 
om in klasse 3 scullvelden uit te komen. Voor klasse 1 scullers zijn de klasse 3 boordvelden verboden 
terrein. 
 
Klassementen 
De huidige klassementen worden uitgebreid met een eerstejaarsklassement voor gestuurde 
boordvieren (zwaar, licht en dames) en een developmentklassement voor dubbeltweeën (zwaar, licht 
en dames – aanvullend op het huidige lichte damesklassement). De aanvulling biedt kleinere 
verenigingen de gelegenheid om ook deel te nemen met een eerstejaarsploeg en grotere 
verenigingen hebben de keuze om in plaats van met een tweede acht, met een extra viertje deel te 
nemen. De extra developmentklassementen zijn zeer geschikt voor het laten doorstromen van 
scullende junioren in de studentenvereniging. 
 
De organisatie van de Head heeft al laten weten op ons verzoek de velden voor eerstejaars vier met 
aan het programma toe te voegen. We zullen een dergelijk verzoek ook aan de organisatie van de 
Heineken richten. Daarnaast zullen we de organisaties van de Winterwedstrijden en de Varsity 
verzoeken om eerstejaars vier met velden uit te schrijven naast het equivalente klasse 3 veld 
(Winterwedstrijden) of in plaats van het equivalente klasse 3 veld (Varsity). 
 
In een eerstejaarsploeg mag nog één niet-eerstejaarsroeier (conform de huidige definitie van het 
RvR) starten die nog wel tot klasse 3 behoort. De regels voor invallers wordt gelijk getrokken met die 
voor het developmentklassement. Dat houdt in dat een roeier altijd mag worden vervangen door een 
roeier van de eigen vereniging ten opzichte van de opstelling tijdens de eerste wedstrijd. Gedurende 
het seizoen kan de samenstelling van ploeg A daarmee sterk gaan veranderen, in de klassementen 
zullen de ploegen daarom een vaste aanduiding gaan krijgen, zodat ploeg A voor de puntentelling 
door het seizoen heen herkenbaar blijft. De beperking voor deelnemers aan het WK junioren blijft 
van kracht. 
 
Voor de developmentklassementen verandert er weinig ten opzichte van de huidige regelgeving. De 
overwinningen worden vervangen door punten. Hierdoor zullen roeiers die bovenaan eindigen in het 
developmentklassement minder makkelijk een tweede keer kunnen deelnemen in het klassement. 
Wel wordt geregeld dat een ploeg met alleen eerste- en tweedejaars roeiers altijd mag deelnemen 
aan het developmentklassement, ongeacht het aantal punten in de boot. 
 
Velden 
Vanaf 2016 zullen de volgende velden zullen worden uitgeschreven: 

 EJK DK Klasse 3 Klasse 2 Klasse 1 

1x   x x x 

2-    x x 

2x (DK)  x x x x 

4- (DK)  x  x x 

4x    x x 

LD4x+ (EJK) x  x   

4+ (EJK) x  x x  

8+ (EJK) x  x  x 



 

Voor lichte dames worden alleen de scullvelden uitgeschreven en voor junioren blijft het huidige 
programma voor de 16- en 18-jarigen onderdeel uitmaken van het standaardprogramma. 
 
Het is de bedoeling dat dit programma wat strakker wordt gehanteerd en wedstrijdorganisaties geen 
“gele” velden uitschrijven. Jaarlijks evalueren we of dit nieuwe programma werkt.  
 
Wedstrijdorganisaties kunnen hiernaast velden uitschrijven voor andere leeftijdscategorieën zoals 
SB, masters, of bijvoorbeeld 14- en 12-jarigen. Ook kunnen competitievelden en velden voor de 2+ 
worden toegevoegd als het tijdschema dat toelaat. Wedstrijdorganisaties kunnen zich verder 
profileren door alternatieve progressieschema’s te hanteren voor bepaalde velden, zoals Hollandia 
dat afgelopen jaar heeft gedaan met een toernooivorm voor de klassementen en de ZRB dat al een 
paar jaar doet met een knock-outvorm voor klassementen. 



 

 
Grote wedstrijden 
In de discussie is ook overwogen om de puntenaantallen van roeiers die hebben gewonnen of 
deelgenomen aan grote internationale wedstrijden aan te vullen tot een bepaald niveau. Gedacht 
wordt aan de volgende zaken: 

 deelname OS: optoppen van scull en boord naar 12 punten 

 medaille WK: optoppen van scull en boord naar 8 punten en van het riemtype waarin gestart 
naar 12 punten 

 deelname EK en WK: optoppen van het gestarte riemtype naar 8  punten 

 medaille WK U23: optoppen van het gestarte riemtype naar 8 punten 

 deelname op WK U23: optoppen van het gestarte riemtype naar 6 punten 

 deelname aan WK U23, WK U19, EK U23 of World Cup: 1 punt toevoegen aan het totaal voor het 
riemtype waarin wordt gestart 

Indien het optoppen niet tot een hoger puntenaantal leidt dan wordt er 1 punt toegevoegd aan het 
totaal aantal punten voor het riemtype waarin wordt gestart. 
 
Verder worden deelnemers aan het WK U19 in het eerste jaar als senior beschouwd als tweedejaars 
roeier en het jaar daarop als derdejaars roeier. 
 
Overgangsregeling 
In een overgangsregeling zal worden bepaald dat snel kan worden ingespeeld op ongewilde 
ontwikkelingen zonder dat de spelregels voor klassementen gedurende het seizoen worden 
aangepast. Verder zal in het overgangsjaar gezorgd worden gehouden dat het normale loopbaanbad 
van roeiers niet wordt doorbroken door de nieuwe regels. 
 
Proces 
Augustus-september – uitwerken in nieuwe reglementen (kamprechtercommissie is hiermee bezig) 
September – presentatie definitieve plannen en beslispunten AV presenteren in regiobijeenkomsten 
September-oktober – uitwerken in nieuw standaardprogramma (wedstrijdorganisaties zijn hiermee 
bezig) 
September-november – voorbereiden ICT-aanpassingen (overleg met Time Team is gaande) 
Oktober – reglementswijzigingen op de website KNRB (voorstellen voor de AV) 
November – besluitvorming in de AV 
November – nieuw standaardprogramma beschikbaar voor wedstrijdorganisaties 
November-januari – realiseren ICT-aanpassingen 
1 januari 2016 – nieuwe reglementen zijn van kracht 


