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Puntentelling en klassen 

Benaming klassen 

Er heeft een consultatie plaatsgevonden onder de verenigingen over de benaming voor de 

nieuwe klassen. Daarop zijn weinig reacties binnengekomen. Daarom is na overleg met de 

Commissie Wedstrijden gekozen voor de benaming Elite, Gevorderde en Beginner. 

 

Voorgesteld wordt om de volgende wijzigingen aan te brengen in artikel 13 lid 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-veld 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. 

 

en in artikel 13 lid 6 sub c en d: 

 

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. 

 

European U23 Championships 

In 2017 worden voor het eerst European U23 Championships geroeid. Winnen van een 

medaille en deelname daarvoor worden ook in de opwaarderingstabel verwerkt op een 

niveautje lager dan voor de World U23 Championships. 

 

Voorgesteld wordt om de volgende wijzigingen aan te brengen in artikel 13 lid 5 tweede 

gedachtestreepje: 

 

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 

Rowing U23 Championships 

opwaarderen van het gestarte 

riemtype 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. 

 

Definitie eerste- en tweedejaars roeier 

De definitie voor tweedejaars roeiers bleek nog wat onvolkomenheden te bevatten, 

waaronder het toestaan van een zogenaamd tussenjaar. 

 

Voorgesteld wordt om de volgende wijziging aan te brengen in artikel 13 lid 5 sub a en b: 

 

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. 

 

Deze wijzigingen treden in op 1 januari 2017 

 

Botenweging 

De commissie van beroep voor roeiwedstrijden heeft naar aanleiding van een beroepszaak 

rond de botenweging op de NSRF geadviseerd om expliciet in het reglement op te nemen 



dat het toevoegen van gewicht aan de boot niet is toegestaan na de aanzegging van de 

weging. 

 

Voorgesteld wordt om aan artikel 18 een lid 6 toe te voegen die luidt: 

 

Nadat een ploeg is aangezegd dat de boot moet worden gewogen is het niet toegestaan 

gewicht toe te voegen aan de boot voordat deze gewogen is. Dit geldt onder andere maar 

niet uitsluitend voor bootgewichten, voorwerpen in de luchtkamers en het toevoegen van 

extra water aan de boot. 

 

Deze wijziging treedt met onmiddellijke ingang in werking. 

 

Kleding kamprechters 

Met ingang van 2017 worden de kamprechters voorzien van nieuwe herkenbare kleding, die 

een sportievere uitstraling heeft. 

 

Voorgesteld wordt om artikel 57 lid 5 te wijzigen in: 

 

Het tenue van een kamprechter op wedstrijden die vallen onder artikel 27 lid 1, bestaat uit 

een blauwe polo met KNRB-logo en een zandkleurige broek, eventueel aangevuld met een 

blauwe softshell en een zwarte regenjas. Op andere wedstrijden dient een jurylid als zodanig 

herkenbaar te zijn. Indien gewenst kan door het Hoofd van de Jury bepaald worden dat ook 

op die wedstrijden het bovengenoemde tenue gedragen wordt. 

 

Deze wijziging treedt in op 1 februari 2017. 

 

Taken aligneur 

Op verzoek van de kamprechtercommissie wordt voorgesteld om expliciet te maken dat een 

aligneur niet alleen bij een valse start, maar ook bij een anderszins onregelmatige start kan 

optreden. 

 

Voorgesteld worde om de volgende wijzigingen in artikel 65 lid 3 aan te brengen: 

 

Bij het vaststellen van een valse, of een anderszins onregelmatige start stelt de aligneur de 

starter en de kamprechter hiervan in kennis door het zwaaien met de rode vlag dan wel door 

het tonen van een rood licht en hij deelt hun mede welke ploeg vals startte, of waardoor de 

start onregelmatig was. Indien zijn zwaaien dan wel zijn licht niet opvalt, kan hij een bel 

luiden. 

 

Deze wijziging treedt met onmiddellijke ingang in werking. 

 

Indelingstabel 

Er is een fout geslopen in de indelingstabel voor de situatie waarin 2 ploegen tegelijk 

kunnen afvaren en drie ploegen die deelnemen. 

 

Voorgesteld wordt om de betreffende indelingstabel in appendix A als volgt te wijzigen: 

 



Indeling als 2 ploegen tegelijk kunnen afvaren: 

vw finale 

1 # 1 

2 1.vw2 

3  

 

Deze wijziging treedt met onmiddellijke ingang in werking. 


