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Wedstrijdleider    Meaghan Polack, kamprechters@okeanos.nl 
Hoofd van de jury   Jeroen Harrewijne, jeroenharrewijne@hotmail.com  
 
Uitgeschreven nummer 

- Bedr. 8+ 
 
Bepalingen 
1. Voor Bedr. 8+ is er een klassement over zes wedstrijden: 

- Heineken Roeivierkamp   – 10 en 11 maart 2018 (Amstel, Amsterdam) 
- Head of the river    –  17-18 maart 2018 (Amstel, Amsterdam  
- Damen Raceroei Regatta  – 5 en 6 mei 2018 (Koning Willem-Alexanderbaan,  
-                                                                            Rotterdam) 
- Dutch Masters Open   – 9 en 10 juni 2018 (Wilhelminakanaal, Hilvarenbeek) 
- Aegon Koninklijke Holland Beker – 30 juni en 1 juli 2018 (Bosbaan, Amstelveen) 
- Van Oord – Nautilus Bedrijven Regatta –7 juli 2018 (Bergsche Voorplas, Rotterdam) 

 
2. Inschrijving 
Inschrijving is niet verplicht, aanmelden via e-mail bij wedstrijdleider is gewenst zodat er contact kan worden 
opgenomen. 
 
3. Inschrijfgelden 
Er zijn geen inschrijfgelden voor het klassement. 
 
4. Puntentelling 
Het klassement wordt opgesteld op basis van de verroeide tijden op de bovenstaande wedstrijden. Voor elke 
roeiende vrouw aan boord van de 8+ wordt de eindtijd per wedstrijd met 1,25% verminderd. Op volgorde van 
geroeide tijd krijgen de ploegen respectievelijk 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en 0 punten. Bij het niet starten van een 
wedstrijd worden ook 0 punten toegekend. 
 
5. Eindklassement 
Het eindklassement wordt opgesteld over de punten van de vier beste wedstrijden bij elkaar opgeteld. Indien dit 
geen winnaar oplevert, wint de ploeg die de meeste overwinningen heeft behaald. Indien het dan nog onbeslist is, 
wint de ploeg met het beste resultaat op de Van Oord – Nautilus Bedrijven Regatta. 
 
6. Inzittenden 
Er zijn geen beperkingen voor het door wisselen van roeiers tussen de verschillende wedstrijden. De ploegnaam is 
leidend bij het toekennen van punten. Combinaties van bedrijven zijn toegestaan. 
 
7. Prijsuitreiking 
De prijsuitreiking vindt plaats na afloop van de Van Oord – Nautilus Bedrijven Regatta. 
 
Meer informatie 
knrb.nl/bedrijfsroeien  
 

http://www.knrb.nl/bedrijfsroeien

