Geachte leden van het bestuur der KNRB,
Graag zouden wij als leden van de KNRB een amendement willen indienen op art. 13 lid 4 van het
Reglement voor Roeiwedstrijden, wat verder ook wordt besproken onder punt 8 van de agenda.
Helaas geven de statuten en de reglementen geen duidelijkheid over de mogelijkheid tot indienen
van agendapunten van de Algemene Vergadering. Wij nemen echter aan dat gezien het grote aantal
verenigingen die het amendement steunt, het bestuur dit voorstel ter vergadering wil bespreken.
Vorig jaar was dit ook het geval bij het voorstel om de financiering van de RTC’s te behouden en in
juni wat betreft de open brief van enkele verenigingen om het budget van junioren te vergroten.
Grote zorg van de studentenverenigingen is een onderdeel van de nieuwe wedstrijdopzet voor
nationale wedstrijden. Het achterliggende concept dat roeiers sneller doorstromen naar hogere
klassen wordt niet door ons betwist. Wel zijn er grote bezwaren omtrent het afschaffen van de
Nieuwelingenstatus en de mogelijkheid voor tweede- en derdejaars roeiers van gemiddeld niveau
een keer een blik te winnen. Uitgangspunt was dat de development-klassementen in de nieuwe
opzet meer voor tweedejaars roeiers zou worden omdat de ingangseisen daarvoor omlaag zouden
gaan. Nu blijkt dat het toekennen van extra punten nog niet aankomend jaar gebeurt, maar pas voor
2018 op de planning staat, mist een groot deel van de wedstrijdroeiers (met name tweedejaars) voor
komend jaar een behoorlijke motivatieprikkel. Waar de grotere talenten uit de eerstejaars achten
misschien een plekje kunnen verwerven in een development vier-zonder of dubbeltwee, zitten de
overige roeiers met een probleem. Voorheen kon een tweede vier of twee nog N4- of N2- starten,
die mogelijkheid is er nu niet meer. De centrale vraag is dan ook: hoe hou je deze roeiers nog
gemotiveerd? Weer ouderwets in de 4+ gaan roeien is een optie, maar dat nummer wordt in de
huidige voorstellen enkel nog maar één dag per weekeinde uitgeschreven. Veel roeiers houden er
momenteel serieus rekening mee te stoppen met wedstrijdroeien omdat ze vrezen een heel jaar lang
achteraan in een veld te roeien waarin zij als tweede verenigingsboot sowieso al geen kans hebben
op winst en/of te roeien in een veld wat van een te hoog niveau voor hen is.
Bijna alle studentenroeiverenigingen lopen hier momenteel tegenaan en vragen gezamenlijk aan de
Algemene Vergadering om in elk geval voor komend jaar (als de nieuwe puntentelling voor de
klassementen nog niet is ingegaan) alsnog een Nieuwelingen-divisie aan te vragen. Waar de grens
van prestatiepunten ligt, is wat ons betreft nog discussie over mogelijk (twee of drie). Net als over de
naam van de categorie. Mochten er tijd technische problemen ontstaan dan stellen wij voor andere
velden te schrappen, bijvoorbeeld het beginnelingen dubbel 2 veld.
Concreet zou ons voorstel zijn:
Invoegen van art. 13 lid 4 sub c (wat nu onder sub c staat, gaat naar sub d):
“In een Nieuwelingen-veld mag een ploeg starten die bestaat uit roeiers die gemiddeld genomen
minder dan 3,0 prestatiepunten hebben.”
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