
Artikel 13. Velden voor Senioren 
1. Het Seniorenveld kan onderverdeeld worden in klassen op basis van de gemiddelde 

roeiprestaties van de roeiers in een ploeg.  
2. De roeiprestaties van een roeier worden uitgedrukt in prestatiepunten, voor ieder 

riemtype, boordroeien en scullen, afzonderlijk.  
3. De Seniorenvelden kunnen worden uitgeschreven voor de volgende klassen: Klasse 1, 

Klasse 2 en Klasse 3. Voor het boordroeien en het scullen wordt een gescheiden indeling 
in klassen bijgehouden. 

4. De onderverdeling in klassen wordt bepaald door het gemiddeld aantal prestatiepunten 
van de roeiers behaald in een klasserend veld zoals gedefinieerd in artikel 22. 

a. In een Elite-velden mag iedereen starten. Het zijn open velden die geen 
beperkingen kennen ten aanzien van het aantal behaalde prestatiepunten. 

b. In een Gevorderde-veld mag een ploeg starten die bestaat uit roeiers die 
gemiddeld genomen minder dan 6,0 prestatiepunten hebben.  

c. In een Beginner-veld mag een ploeg starten die bestaat uit roeiers die elk nog 
geen prestatiepunten hebben behaald. 

5. Een overwinning in een klasserend veld zoals gedefinieerd in artikel 22 levert 1 
prestatiepunt op. Daarnaast worden prestatiepunten verkregen met: 

 Eindklassering in een klassement. Elke roeier die in een seizoen minimaal twee 
keer in een ploeg heeft deelgenomen aan het Eerstejaars- of 
Developmentklassement, die in het eindklassement bij de eerste vier staat, krijgt 
voor het riemtype waarin gestart is een extra punt toebedeeld. Indien voor een 
klassement minder dan 12 ploegen zijn ingeschreven dan krijgen bij 2 tot 5 
inschrijvingen alleen de roeiers van de winnaar van het klassement een extra 
punt; bij 6 tot 8 inschrijvingen de roeiers van de beste twee ploegen van het 
eindklassement een extra punt en bij 9 tot 11 inschrijvingen de roeiers van de 
beste drie ploegen van het eindklassement een extra punt toebedeeld. Het 
aantal ploegen in een klassement wordt bepaald aan de hand van het aantal 
inschrijvingen voor het betreffende klassement. 
Een roeier die in meerdere ploegen deel heeft genomen aan het Eerstejaars- of 
Developmentklassement krijgt per seizoen maximaal één extra punt (voor het 
riemtype waarin de meeste keren is deelgenomen) voor de eindklassering in een 
klassement toebedeeld. 

 Deelname aan grote wedstrijden zoals wereldbekerwedstrijden en mondiale- en 
Europese eindtoernooien. Elke roeier die heeft deelgenomen in een ploeg die op 
een Wereldbekerwedstrijd of op een mondiaal of Europees eindtoernooi heeft 
gestart, krijgt een of meer extra punten toegevoegd aan het individueel totaal 
volgens het volgende schema. 

 
Deelname aan de Olympische 
Spelen 

opwaarderen naar 10 punten voor zowel 
boordroeien als scullen 

Medaille behaald op de World 
Rowing Championships 

opwaarderen van het gestarte riemtype 
naar 10 punten en van het andere 
riemtype naar 6 punten 

Deelname aan de World Rowing of 
de European Rowing 
Championships 

opwaarderen van het gestarte riemtype 
naar 6 punten 

Medaille behaald op de World opwaarderen van het gestarte riemtype 



Rowing U23 Championships naar 6 punten 

Medaille behaald op de European 
U23 Championships of deelname 
aan de World Rowing U23 
Championships 

opwaarderen van het gestarte riemtype 
naar 4 punten 

Deelname aan de World Rowing 
Junior Championships, de 
European U23 Championships, de 
European Rowing Junior 
Championships of World Rowing 
Cup 

1 punt toevoegen aan het totaal voor 
het riemtype waarin wordt gestart 

Indien het opwaarderen niet tot een hoger puntenaantal leidt dan wordt er 1 
punt toegevoegd aan het totaal aantal punten voor het riemtype waarin wordt 
gestart. 

 
6. Een wedstrijdgevende organisatie kan een aantal bijzondere seniorenvelden 

uitschrijven: 
 

Eerstejaarsvelden Developmentvelden 

Heren Eerstejaars acht Heren Development vier zonder stuur 

Dames Eerstejaars acht Dames Development vier zonder stuur 

Lichte Heren Eerstejaars acht  Lichte Heren Development vier zonder 
stuur 

Heren Eerstejaars vier met stuur Heren Development dubbeltwee 

Dames Eerstejaars vier met stuur Dames Development dubbeltwee 

Lichte Heren Eerstejaars vier met 
stuur 

Lichte Heren Development dubbeltwee 

Lichte Dames Eerstejaars 
dubbelvier (met of zonder stuur) 

Lichte Dames Development dubbeltwee 

 
a. Een roeier is eerstejaars in het eerste roeiseizoen dat hij niet meer in de leeftijd 

van junior start in een klasserend veld. Het roeiseizoen voor eerstejaars loopt 
van 1 september tot en met 31 augustus. Verder is het toegestaan voor junioren 
die al eerder in een klasserend veld hebben gestart, om te starten als eerstejaars 
roeiers. 

b. Een roeier is tweedejaars in het tweede roeiseizoen dat hij niet meer in de 
leeftijd van junior start in een klasserend veld. Het roeiseizoen voor tweedejaars 
loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Het tweede roeiseizoen hoeft 
niet direct aan te sluiten op het eerste roeiseizoen. Verder is het toegestaan voor 
junioren die al eerder in een klasserend veld hebben gestart en voor eerstejaars 
roeiers, om te starten als tweedejaars roeiers. 

c. In het Eerstejaarsveld voor acht met stuurman mogen alleen ploegen deelnemen 
die bestaan uit eerstejaars roeiers, eventueel aangevuld met maximaal 2 roeiers 
die ieder voor zich geen eerstejaars zijn, maar op 1 september van het lopende 
roeiseizoen voor eerstejaars nog geen prestatiepunten hebben gehaald. Geen 
van de acht roeiers mag hebben gestart op een World Rowing Junior 
Championships.  

d. In het Eerstejaarsveld voor dubbelvier (met of zonder stuurman) en in het 
Eerstejaarsveld voor vier met stuurman mogen alleen ploegen deelnemen die 



bestaan uit eerstejaarsroeiers, eventueel aangevuld met maximaal 1 roeier die 
geen eerstejaars is, maar op 1 september van het lopende roeiseizoen voor 
eerstejaars nog geen prestatiepunten hebben gehaald. Geen van de vier roeiers 
mag hebben gestart op een World Rowing Junior Championships. 

e. In het Developmentveld voor vier zonder stuurman mogen ploegen deelnemen 
die bestaan uit uitsluitend tweedejaars roeiers, of uit roeiers die op 1 januari van 
het lopende jaar gezamenlijk niet meer dan 10 prestatiepunten (boord- en scull-
punten gezamenlijk) hebben behaald. 

f. In het Developmentveld voor dubbeltwee mogen ploegen deelnemen die 
bestaan uit uitsluitend tweedejaars roeiers, of uit roeiers die op 1 januari van het 
lopende jaar gezamenlijk niet meer dan 5 prestatiepunten (boord- en 
scullpunten gezamenlijk) hebben behaald. 

7. Indien Junioren of Veteranen deelnemen in een Seniorenveld, dan tellen hun 
prestatiepunten in die velden mee voor de in dit artikel bedoelde klassen. 

8. Voor de klassenindeling maakt het geen verschil in welke gewichtscategorie de roeier de 
prestatiepunten heeft behaald. 

9. Bij ergometerwedstrijden geldt de hoogste klasse van het boordroeien of scullen. 
10. Voor buitenlandse ploegen die willen deelnemen aan Nederlandse wedstrijden geldt 

een werkwijze die is vastgelegd in Appendix B. 
 
De bovenstaande wijzigingen gaan in per 1 januari 2017, waarbij het aantal klasserende 
overwinningen op 31 december 2016 gelijk is aan het aantal prestatiepunten op 1 januari 
2017. 


