
KNRB Coastal Rowing



Topics Aegon Nationaal Roeicongres 2018

• Algemene introductie coastal rowing & KNRB Klassement door Harald Kruithof

• World Rowing Coastal Championship 2017 Thonon-les-Bains door Marjolein 

Morssinkhof

• Voorbereiding en Praktijk door Martijn Rom Colthoff



Coastal Rowing boten vs C-boten
Maximale lengte (m) Minimaal gewicht (kg) Breedte overall (m)

coastal C-boot coastal C-boot coastal C-boot
C1x 6,00 7,20 35 23-28 0,75 0,58
C2x 7,50 8,60 60 39-47 1 0,59
Cx4+ 10,70 11,00 140 73-77 1,3 0,78



Veiligheid bij coastal rowing
Bootuitrusting:
• Drie waterdichte compartimenten
• Zelflozend
• Reddingvest voor ieder bemanningslid 
• Sleepoog met ca 15m drijvende lijn binnen handbereik
• Ballast dient vast bevestigd te zijn aan de structuur van de boot
• Zend- en ontvangstapparatuur is toegestaan
Evenementorganisatie
• Naast wedstrijdleider, jury en beachmaster ook altijd een Chief Safety Marshall



Wedstrijdbaan

• Vooral: gericht op spektakel voor publiek op de wal

• Iedere vorm die aansluit bij de geografische situatie 

• Lengte: 6km of 8km, of zoals organisatie beschikt

• Aantal keerboeien onbeperkt, maar goed zichtbaar (h=1,8m / Ø=0,9m)

• Start- en finishlijn gemarkeerd door twee boeien (aantal boten onbeperkt!)



Parcours WRCCH2017 Thonon-les-Bains



Startprocedure
• Startlijn gemarkeerd door twee boeien (aantal boten onbeperkt tenzij anders vermeld!)
• Starter ligt vijftig tot honderd meter achter de startlijn met zicht op de vloot
• Judge ligt precies op de startlijn
• Iedere boot vindt z’n eigen plek in het startveld, maar mag een ander niet hinderen
• Starter en Judge aligneren niet! Team let erop dat geen enkel deel van de boot over de startlijn is op startsignaal
• Dus: stilstaande start of vliegende start mag allebei

Time Visual signals Audio signals
3 minutes 3 balls (red, white cross) 3 short blasts
2 minutes 2 balls (red, white cross) 2 short blasts
1 minute 1 ball (red, white cross) 1 short blast
Start  Droping the single ball long Long blast
False start  Waving red flag Repeated short blasts



Slimme start



Spektakel aan de finish



Ambities KNRB Commissie Coastal Rowing
• Breedtesport

• Tochten minder dan ca 30 km: ism diverse verenigingen
• Tochten meer dan ca 30 km: ism Dutch Coastal Rowing

• Wedstrijdsport:
• Klassement 2018:

• 26 mei: KNZ&RV in Muiden ‘Royal / Pampus Cup’
• 10 juni: KWVL in Loosdrecht
• [01 juli: Volvo Ocean Race]
• 11 augustus: KZRV Hollandia in Medemblik
• 09 september: ARSR Skadi in Rotterdam Wereldhavendagen
• 06 oktober: RZV De Amstel in Amsterdam - IJburg

• Vloot: boten delen in verschillende heats



World Rowing Coastal Championship 2017 Thonon-les-
Bains:
Marjolein Morssinkhof



WK COASTAL ROWING
TEAM MET EEN MISSIE



Wie zijn wij?



Wie zijn wij?
• Dames 8, KARZV De Hoop
• Wisselende roeiervaring: jeugd/wedstrijd/club of 

pas sinds een paar jaar
• 2 maal per week trainen
• Wedstrijden: Head, Heineken, Spaarne Lente race, 

November4en, uitstapjes



De Missie

Juli
Amsterdam

Oktober
Thonon-les-Bains





Trainingsschema
• 2 trainingen per week in ‘eigen 8’ 

continueren

• Daarbij 2 trainingen per week in de 

coastal boot in Muiden

• Voorbereidingswedstrijden en onderlinge 

sparsessies





Wereldhavendagen



Juli
Amsterdam

Training & sparren 
Muiden

Wereldhavendagen

Kick op Loosdrecht

Oktober
Thonon-les-Bains



WRCCH 2017 - Thonon-les-Bains





Start



En stuurmanskunsten



Glad vs Coastal

• Baanwedstrijden
• ‘Beleefd op de rivier’
• Uit de bocht vliegen
• Techniek
• Mooi weer, glad water

• Parcours op open water
• ‘Wie het eerst komt’
• Snel en wendbaar
• Kracht
• Wind en golven



De missie?



Volbracht



Vragen?



Coastal Rowing op de Middellandse Zee



De voorbereiding

De boten



Campionato del 
Mediterraneo 2017

Canottieri San Remo



De Start



Bikkelen naar de eerste 
boei



Hup, Vinnetje eruit 
en draaien maar



Het gaat niet altijd 
goed bij de boei!



Ai!!!

Natte voeten!



6 km is best wel 
bikkelen



De Klassieker, 32 km



Een Coastal race over een 
lange afstand kan niet 
zonder speciale 
veiligheidsmaatregelen







En dan?

Het echte werk !!

Nautilus
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