
Uitvoeringsreglement botenweging – voorstel ter besluitvorming 
 
Naar aanleiding van het NK-klein heeft het bestuur op basis van aanbevelingen 
van de NK-stuurgroep besloten tot aanpassing van de disciplinaire maatregel die 
wordt opgelegd bij het uitwegen van een boot. 
 
Op basis van artikel 83 van het RvR wordt aan de disciplinaire maatregelen 
genoemd in artikel 69.1 toegevoegd: terugzetten naar de laatste positie in de 
betreffende ronde van dat veld. 
 
Deze aanvullende maatregel wordt toegepast indien de boot na weging onder het 
minimum gewicht blijkt te zijn. 
 
 
Uitvoeringsreglement loting – voorstel ter besluitvorming 
 
Tijdens het NK-klein is duidelijk geworden dat de toepassing van artikel 32.7 van 
het RvR, waarin geregeld is dat in de volgende rondes de beste ploegen in het 
midden worden geplaatst en de overige ploegen daarom heen, verschillend kan 
worden geïnterpreteerd. Om dit in de toekomst te voorkomen heeft het bestuur 
besloten om in de vorm van een uitvoeringsreglement artikel 32.7 van het RvR 
als volgt aan te passen. 
 
Het plaatsen van ploegen in de volgende rondes (herkansing, kwart finales, halve 
finales of finales) gebeurt door het cluster met beste ploegen uit de vorige ronde te 
laten loten om de middelste banen, het daarop volgende cluster van de beste 
ploegen op de daarnaast gelegen banen te loten en het laatste cluster van ploegen 
op de buitenste banen te loten. Bij een oneven aantal ploegen in het cluster met de 
beste ploegen wordt geloot of de hogere of de lagere baan naast de middelste 
banen wordt meegenomen. De loting voor de banen vindt per heat opnieuw plaats. 
 
Over de volgorde van de voorwedstrijden en volgende rondes is in het RvR niets 
geregeld. Het is wenselijk dat deze volgorde bij loting plaatsvindt. Daarom wordt 
artikel 32 van het RvR uitgebreid met een nieuwe bepaling. 
 
Na het indelen en plaatsen van de voorwedstrijden of de volgende rondes wordt de 
volgorde van de voorwedstrijden of de volgende rondes bepaald door loting. 
 
  



Afspraken fairness – informatie 
 
In de NK-stuurgroep is mede op basis van input van atleten en coaches 
gesproken over verbeteringen in het bij het NK-klein gebruikte protocol. Op 
basis daarvan is het volgende afgesproken: 
 
1. Bij een NK wordt door de wedstrijdorganisatie een onafhankelijke commissie 

ingesteld die op basis van het door het bestuur van de KNRB goedgekeurde 
fairness protocol kan adviseren over te nemen maatregelen. Besluitvorming 
blijft bij de wedstrijdorganisatie zelf. 
Geconstateerd is dat de wedstrijdorganisatie veel taken omhanden heeft, 
waardoor de effecten op de fairness door veranderende weersomstandigheden 
soms te laat worden onderkend. Een onafhankelijke commissie kan ervoor 
zorgen dat daar tijdig aandacht aan wordt besteed. 

 
2. De beperkingen in het RvR, waarbij het niet mogelijk is om de beste ploegen 

in te delen op de hogere of lagere banen, blijven van kracht. 
De reden daarvoor is dat deze mogelijkheid, die door FISA wel wordt 
gehanteerd, de verschillen vergroot. Dit is acceptabel indien de uitslag van de 
voorronde is gebaseerd op gelijke kansen. Het bestuur constateert dat dit op 
Nederlandse wedstrijden nog niet te garanderen is. Dit wordt veroorzaakt 
doordat de mogelijkheden om maatregelen te nemen bij Nederlandse 
wedstrijden beperkt zijn door een over het algemeen krap tijdschema en ook 
doordat we nog onvoldoende ervaring hebben met het gebruiken van fairness 
protocollen. We gaan de komende tijd in gesprek met atleten en coaches om er 
op basis van de Nederlandse beperkingen te komen tot een optimaal protocol 
voor fairness. 


