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Aanpassingen Reglement voor Roeiwedstrijden 
 
 
Voorgesteld wordt om het Reglement voor Roeiwedstrijden op de onderstaande punten aan te 
passen. De reglementsteksten zijn te herkennen binnen de kaders. 
 
 
1. Aanpassingen naar aanleiding evaluatie wedstrijdprogramma 
De onderstaande aanpassingen zijn in overeenstemming met de afspraken die zijn gemaakt na een 
tweetal bijeenkomsten met profcoaches en vertegenwoordigers van NSRF-verenigingen en 
wedstrijdorganisaties. 
 
Aan artikel 13 lid 4 wordt een nieuw sub d toegevoegd: 
Het is een roeier met 6,0 of meer prestatiepunten bij het boordroeien niet toegestaan scullend in een 
Beginner-veld te starten. Een roeier met 6,0 of meer prestatiepunten bij het scullen mag niet 
boordroeiend starten in een Beginner-veld. 
 
Artikel 13 lid 5 wordt als volgt gewijzigd: 
Een overwinning in een klasserend veld zoals gedefinieerd in artikel 22 levert 1 prestatiepunt op. 
Daarnaast worden prestatiepunten verkregen met: 
a. Overwinning van een klassementsveld. Elke roeier die in een seizoen ten minste een maal een 

boord-aan-boordwedstrijd in een klassementsveld heeft gewonnen krijgt voor het riemtype waarin 
gewonnen is één prestatiepunt; 

b. Eindklassering in een klassement. Elke roeier die in een seizoen geen overwinning in een 
klassementsveld heeft behaald, die  minimaal twee keer in een ploeg heeft deelgenomen aan het 
Eerstejaars- of Developmentklassement en, die in het eindklassement bij de eerste vier drie staat, 
krijgt voor het riemtype waarin gestart is een één prestatieextra 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 prestatiepunt punt 
(voor het riemtype waarin de meeste keren is deelgenomen) voor de eindklassering in een 
klassement toebedeeld. 

c. 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. 

 
Artikel 13 lid 6 sub a wordt verduidelijkt: 
Een roeier is eerstejaars in het eerste roeiseizoen dat hij niet meer in de leeftijd van junior start in een 
klasserend veld en aan het begin van het roeiseizoen geen prestatiepunten had behaald. 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 en aan het begin van het roeiseizoen 
geen prestatiepunten hadden behaald, om te starten als eerstejaars roeiers. 
 
De gewenste splitsing van het Gevorderdenveld wordt middels een door het bestuur vast te stellen 
uitvoeringsreglement geregeld. Overeenkomstig artikel 83 van het RvR zal het bestuur na aanpassing 
van artikel 13 van het RvR daarom het volgende uitvoeringsreglement vaststellen. 
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1. Een Gevorderde-veld kan worden gesplitst in een Gevorderde-veld en een Gevorderde B-veld. 
2. Een Gevorderde B-veld staat open voor ploegen waarvan iedere roeiers maximaal 2 

prestatiepunten hebben behaald. 
3. Gevorderde B-velden kunnen alleen worden uitgeschreven op klasserende wedstrijden. 
4. Gevorderde B-velden kunnen alleen worden uitgeschreven voor de categorieën H4-, D4-, LH4- 

en LD2x. 
 
De overige afspraken worden verwerkt in het standaardprogramma voor nationale 2km-wedstrijden 
en de bepalingen van voor de klassementen. Deze afspraken zijn: 
- HG4+ en DG4+ worden op beide dagen uitgeschreven. 
- Velden vinden alleen doorgang bij vier (was drie) of meer inschrijvingen. 
- B-finales worden alleen geroeid als de wedstrijdorganisaties daarvoor ruimte hebben in het 

programma. B-finales worden toegevoegd op basis van een prioriteitenlijst, vastgesteld door het 
bestuur op advies van de commissie wedstrijden gebruik makend van de input van de 
verenigingen. 

- Klassementen vinden alleen doorgang bij een minimumaantal van zes inschrijvingen. 
 
Op verzoek van een aantal juniorencoaches wordt overgestapt op heats in plaats van vw/fin voor de 
juniorenvelden (NK blijft vw/fin). Tevens wordt het mogelijk gemaakt om deze heats in te delen op 
basis van een systeem van ranking. Deze is door de commissie wedstrijden ontwikkeld en wordt 
momenteel getest. Artikel 31 lid 5 wordt als volgt gewijzigd: 
Bij juniorenvelden voor skiffs worden in plaats van voorwedstrijden heats uitgeschreven, waarbij elke 
heat een winnaar heeft. Heats kunnen ingedeeld worden op basis van: een door het bestuur 
goedgekeurd systeem van ranking, verwachte resultaten zoals opgegeven bij inschrijving en/of op 
basis van eerdere wedstrijdresultaten. Het bestuur kan besluiten dat voor bepaalde velden en/of 
wedstrijden voorwedstrijden worden gehouden in plaats van heats. 
 
 
2. Lichte roeiers 
In de zijlijn van de evaluatie van het wedstrijdprogramma is wens uitgesproken om iets relaxter om 
te gaan met de eisen die worden gesteld aan lichte roeiers in het begin van hun eerste jaar. 
Voorgesteld wordt om tijdens de langeafstandswedstrijden voor eerstejaars en beginners te werken 
met individuele gewichten, net zoals bij de ergometerwedstrijden voor ploegen. 
 
Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd: 
Roeiers zijn onderverdeeld in de volgende leeftijdscategorieën: 
1. Junioren: Een roeier behoort tot de categorie Junioren tot en met 31 december van het jaar 

waarin hij de leeftijd van 18 jaar bereikt. 
2. Senioren B: Een roeier die geen Junior meer is, behoort tot de categorie Senioren B tot en met 31 

december van het jaar waarin hij de leeftijd van 22 jaar bereikt. 
3. Senioren: Alle roeiers mogen starten in de categorie Senioren. 
4. Veteranen: Een roeier behoort tot de categorie Veteranen vanaf 1 januari van het jaar waarin hij 

de leeftijd van 27 jaar bereikt. 
Naast de leeftijdscategorieën wordt een lichte categorie onderkend voor Senioren, Senioren B en 
Veteranen als mede een categorie Para-roeiers voor Senioren. 
 
Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd: 
1. Een roeier behoort tot de subcategorie licht als het gemiddelde gewicht van de roeiers van een 

ploeg, gekleed in roeitenue, niet hoger is dan 70 kg en het gewicht van iedere roeier afzonderlijk 
niet hoger is dan 72,5 kg. Het maximum gewicht van een lichte skiffeur is 72,5 kg. 
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2. Een roeister behoort tot de subcategorie licht als het gemiddelde gewicht van de roeisters van 
een ploeg, gekleed in roeitenue, niet hoger is dan 57 kg en het gewicht van iedere roeister 
afzonderlijk niet hoger is dan 59 kg. Het maximum gewicht van een lichte skiffeuse is 59 kg. 

3. In afwijking van lid 2 1 en 3 2 behoort een roeier respectievelijk roeister bij ergometerwedstrijden 
tot de subcategorie licht als hij of zij, gekleed in roeitenue, geen hoger gewicht heeft dan 75 kg 
respectievelijk 61,5 kg. Hierbij geldt geen maximum gemiddeld gewicht voor een ploeg. 

3.4. In afwijking van lid 1 en 2 geldt dat een roeier respectievelijk roeister die in de periode 31 januari 
tot en met 1 april in een Beginner- of Eerstejaarsveld uitkomt, tot de subcategorie licht als hij of 
zij, gekleed in roeitenue, geen hoger gewicht heeft dan 72,5 kg respectievelijk 59 kg. Hierbij geld 
geen maximum gemiddeld gewicht voor een ploeg. 

4.5. Onder roeitenue in de zin van dit artikel wordt verstaan ieder roeitenue, niet noodzakelijkerwijs 
het voor de betreffende vereniging voorgeschreven roeitenue. 

5.6. In afwijking van lid 2 1 en 3 2 geldt in de periode van 1 september tot en met 31 januari een 
wintergewicht. Het wintergewicht is 2,5 kg hoger dan de in lid 1 en 2 gestelde maximum 
individuele en gemiddelde gewichten.  

 
 
3. Competitieroeien 
Op verzoek van de NOOC wordt een definitie voor lentevelden toegevoegd en de definitie voor 
onervaren competitieroeiers aangepast. 
 
Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In een competitieveld mogen alleen competitieroeiers starten. 
2. Het seizoen voor competitieroeiers loopt van 1 september tot en met 31 augustus. 
2.3. Iedere roeier die beginneling Beginner is, is ook competitieroeier. Een roeier is ook 

competitieroeier als hij geen beginneling Beginner meer is, maar in het lopende kalenderjaar nog 
niet is gestart in een klasserend veld. Deze criteria gelden voor zowel boordroeien als scullen 
afzonderlijk. Een roeier kan dus boordroeiend competitieroeier zijn en scullend niet en vice versa. 

3.4. De competitievelden kunnen nader worden onderverdeeld in de volgende velden: 
− Ervaren: In het ervaren competitieveld mogen alleen ploegen starten bestaande uit 

competitieroeiers. 
− Onervaren: In het onervaren competitieveld mogen alleen ploegen starten bestaande uit 

competitieroeiers die onervaren zijn. 
− Lente: in het lente competitieveld mogen alleen ploegen starten bestaande uit 

competitieroeiers die na 1 januari van het lopende seizoen lid geworden zijn van een 
roeivereniging 

4. Een competitieroeier is onervaren in het eerste roeiseizoen dat hij deelneemt aan een wedstrijd 
na het roeiseizoen waarin hij 15 jaar is geworden. Daarnaast zijn competitieroeiers die in 
voorafgaande seizoen alleen in een lente competitieveld zijn uitgekomen nog onervaren.1 na 1 
januari van het jaar voor het lopend roeiseizoen lid zijn geworden van een roeivereniging en 
hiervoor (1 januari van het jaar voor het lopende roeiseizoen) nog niet zijn gestart op een 
roeiwedstrijd. 

5. In het clubveld mogen alleen ploegen starten bestaande uit competitieroeiers die allen (inclusief 
de stuurman) lid zijn dezelfde roeivereniging. 

6. In het clubveld mogen alleen ploegen starten bestaande uit competitieroeiers die allen (inclusief 
de stuurman) lid zijn dezelfde roeivereniging. 

 
 
4. FISA-besluiten 

                                                      
1 Voor het roeiseizoen 2017-2018 zijn competitieroeiers onervaren als zij aan de huidige of aan de oude definitie voldoen. 
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Tijdens het laatste buitengewone congres heeft FISA een aantal besluiten genomen die we in het 
Reglement van Roeiwedstrijden overnemen: 
 
De definities voor pararoeiers in artikel 6 lid 2 
Para-roeiers worden ingedeeld in de volgende subcategorieën: 
a. PR1: Roeiers met een minimale of zeer beperkte rompfunctie (d.w.z. slechts schouderfunctie) 

worden toegewezen aan de PR1-categorie nadat ze zijn beoordeeld door een FISA Classification 
Panel. Roeiers in de PR1-categorie kunnen overwegend met behulp van de armen en/of 
schouders kracht leveren. Deze roeiers zullen waarschijnlijk ook een slechte zitbalans hebben;LTA 
(leg, trunk and arms) 

b. PR2: Roeiers met een vastgestelde beperking, die gebruik maken van hun romp en armen om te 
roeien, en die door een aanzienlijk verzwakte functie of mobiliteit van de onderste ledematen 
het rolbankje niet kunnen gebruiken om de boot voort te stuwen worden toegewezen aan de 
PR2-categorie nadat ze zijn beoordeeld door een FISA Classification Panel;TA (trunk and arms) 

c. PR3:A Roeiers met een vastgestelde beperking, die gebruik maken van hun benen, romp en 
armen om te roeien, en die het rolbankje kunnen gebruiken om de boot voort te stuwen worden 
toegewezen aan de PR3-categorie nadat ze zijn beoordeeld door een FISA Classification Panel. De 
PR3-categorie is onderverdeeld in de groep PR3-PI voor roeiers met een fysieke beperking en de 
groepen PR3 B1, PR B2 en PR B3 voor roeiers met een visuele beperking; 

c.d. NE (Not Eligible - niet gerechtigd): Deze categorie wordt toebedeeld aan roeiers die het FISA-
classificatieproces hebben ondergaan en niet hebben voldaan aan de minimale handicap om in 
aanmerking te komen om als para-roeier bij roeiwedstrijden deel te mogen nemen. (arms) 

 
De gewichten en ballast voor stuurlieden in artikel 7 lid 3 
Op Nationale wedstrijden geldt voor stuurlieden van ploegen die starten in een veld voor Senioren of 
Junioren 18 een minimumgewicht. 
a. Het minimumgewicht van een stuur in een ploeg bestaande uit mannelijke roeiers is - met 

inachtneming van lid 3cd - 55 kg. 
b. Het minimumgewicht van een stuur in een ploeg bestaande uit vrouwelijke roeiers en 

mixed ploegen is - met inachtneming van lid 3d - 50 kg. 
c.b. Stuurlieden worden gewogen in een zelfde roeitenue als de roeiers. 
d.c. Om het minimum gewicht te bereiken mogen zij maximaal 10 15 kg ballast meenemen. Deze 

ballast moet zo dicht mogelijk bij hen in de boot worden geplaatst en deze moet desgewenst aan 
een wedstrijdfunctionaris worden getoond. Geen enkel deel van de wedstrijduitrusting kan 
worden aangemerkt als deel van deze ballast. 

 
De toegestane reclame-uitingen op boten in artikel 79 
1. Een boot mag aan elke zijde slechts eenmaal een naam en embleem dragen van de fabrikant met 

een maximum van 100 cm². 
2. Op de boot mogen naast de vermelding als bedoeld in het eerste lid op het voortaft en op het 

achtertaft één sponsoruitingen staan. Daarnaast mogen sponsoruitingen op iedere zijde van de 
boot staansponsoruitingen staan met een maximum van 800 cm² per uiting, inclusief 
ondergrond: 
a. eenmaal op het voortaft en op het achtertaft bij alle boten.een  
b.a. maal op iedere zijde bij skiffs met een oppervlak van maximaal 800 cm2 inclusief 

achtergrond;tweemaal op iedere zijde bij skiffs en tweeën 
c.b. twee maal op iedere zijde bij tweeën met elk een oppervlak van maximaal 600 cm2 inclusief 

achtergrond;driemaal op iedere zijde bij vieren 
c. vier maal op iedere zijde bij vieren met elk een oppervlak van maximaal 600 cm2 inclusief 

achtergrond; 
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d. acht maal op iedere zijde bij achten met elk een oppervlak van maximaal 600 cm2 inclusief 
achtergrondvijfmaal op iedere zijde bij achten. 

3. Op de boot is bij nationale wedstrijden de volgende ruimte gereserveerd voor sponsoruitingen, 
die elk niet groter zijn dan 800 cm2 in oppervlak, door of namens de KNRB: 
a. de eerste 60 cm, daar waar de roeiers plaatsnemen, op iedere zijde bij skiffs en tweeën, met 

elk een oppervlak van maximaal 800 cm2; 
b. de eerste 80 cm, daar waar de roeiers plaatsnemen, op iedere zijde bij vieren en achten, met 

elk een oppervlak van maximaal 800 cm2. 
4. Bij overige wedstrijden is de ruimte bedoeld in het vorige lid te gebruiken door of namens de 

wedstrijdorganisator. 
 
 
5. Indoorroeien 
De bepalingen voor het indoorroeien zijn uitgebreid met een aantal noodzakelijke bepalingen die de 
startprocedure beschrijven. 
 
Artikel 52. Algemeen  
1. Iedereen binnen dezelfde race roeit op een ergometer van hetzelfde merk en type. 
2. De jury bestaat uit een hoofd van de jury, starter kamprechters en een controlecommissie. De 

kamprechters zien erop toe dat de juiste roeier op de juiste ergometer plaats neemt. 
 
Artikel 52a. Startprocedure  
1. Eén minuut voor starttijd vraagt de starter alle handles neer te leggen. 
2. Zodra alle vliegwielen stilstaan, zegt de starter "Pak de handles vast". 
3. Wanneer de starter zich heeft verzekerd dat alle roeiers stil zitten, initieert hij het 

computersysteem, welke op het scherm zichtbaar voor elke roeier de start aankondigt. Het 
startsignaal is zichtbaar en hoorbaar voor elke roeier. 

4. De starter mag starten zonder te wachten op roeiers die niet klaar zijn om te racen of hen een 
disciplinaire maatregel toepassen. 

 
Artikel 52b. Valse StartBij ergometerwedstrijden bestaat de start uit een optisch en/of akoestisch 
signaal. 
1. Elke roeier die de ergometer in beweging stelt voordat het startsein is gegeven heeft een valse 

start veroorzaakt. 
2. Een valse start kan zowel elektronisch als door de waarneming van een kamprechter worden 

vastgesteld. 
3. Een valse start wordt bestraft met een waarschuwing. 
 
 
6. Zeeroeien 
Voor het zeeroeien wordt verwezen naar de FISA Rules of Racing. Nadat ervaring is opgedaan zullen 
bepalingen worden opgenomen die relevant zijn voor de Nederlandse situatie. 
 
Artikel 52c. Algemeen 
Zeeroeiwedstrijden vinden plaats volgens de regels in de appendices over Coastal Rowing en Beach 
Sprints bij de Rules of Racing van de FISA. 
 
 
7. Indelingstabellen  
Appendix A is aangepast: 
- Er is een indelingstabel toegevoegd voor een 8-ploegenbaan 



 6 

- Bij de indeling van de finales wordt overgestapt op het systeem van lucky loser in plaats van 
snelste derde. Dit zorgt voor volle finales in plaats van finales met 3 / 5 / 7 ploegen als er 5 / 7 / 
9 inschrijvingen zijn. 

De nieuwe indelingstabellen zijn te vinden in een apart document 
 
 
8. Tekstuele verbeteringen 
Deze kunnen worden gevonden in de doorlopende tekst van het Reglement voor Roeiwedstrijden. 
De tekstuele verbeteringen hebben geen invloed op de inhoud van het reglement. 
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