
WEDSTRIJDINFORMATIE 2018

46

Wedstrijdcategorieën

  Nationale Wedstrijd

  Roei-ontmoeting met wedstrijdkarakter

  Internationale Wedstrijd

  Jeugd-/juniorenwedstijd

  Marathon

  Bedrijfsroeien

  Ergometerwedstrijd

  Veteranenwedstrijd

  Aangepast Roeien
  PR1:  arms-shoulders
  PR2:  trunk-arms
  PR3:  leg-trunk-arms
  G:  verstandelijke beperking

Junioren

J:  Jongens, alle leeftijden
M:  Meisjes, alle leeftijden
18:  geboren in 2000 of later
16:  geboren in 2002 of later
15:  geboren in 2003 of later
14:  geboren in 2004 of later
13:  geboren in 2005 of later
12:  geboren in 2006 of later
11:  geboren in 2007 of later
10:  geboren in 2008 of later

Senioren

H:  Heren
D:  Dames
L:  Lichte heren
LD:  Lichte dames
SB:  Geboren in 1996 of later
E: Open veld
G:  Gevorderd (ploeggemiddelde minder dan 6 punten per roeier is)
B:  Beginners (geen punten)

Veteranen

V:  Heren Masters
DV:  Dames Masters
VA:   Minimumleeftijd 27 jaar  

(elke roeier is in 1991 of eerder geboren)
VB:  Gemiddelde leeftijd 36 jaar
VC:  Gemiddelde leeftijd 43 jaar
VD:  Gemiddelde leeftijd 50 jaar
VE:  Gemiddelde leeftijd 55 jaar
VF:  Gemiddelde leeftijd 60 jaar
VG:  Gemiddelde leeftijd 65 jaar
VH:  Gemiddelde leeftijd 70 jaar

Verklaring boottypes

4-  Vier zonder stuurman
4+  Vier met stuurman
4x  Dubbelvier zonder stuurman
4*  Dubbelvier met stuurman
Dit onderscheid geldt ook voor alle andere boottypes

Wedstrijdinformatie 2018
Klassementsafkortingen

   Skøll Ask & Embla Bokaal

   Nederlands Bedrijfsroeikampioenschap

  Masters 1000 meter Klassement om de Coupe Frans van Dijk

  Chris Heuvelman Bokaal

  Skøll Bokaal der Clupqaudruples

  Aegon Development Klassement

  Eerstejaars Klassement

  Orca Juniorenklassement

   Kruithuisbokaal

   Proteus-Eretes Lentebokaal

  KNRB Klassement Marathonroeien

  Najaarsbokaal

  NOOC C4+-competitie

  Gyas Noord Willemsbokaal

  Competitie Sprintbokaal

  Okeanos Mix2x-bokaal

  Skøll Skiffbokaal

  KNSRB Van Lier Sprintklassement

  De Hoop Veteranenklassement

  Vlietbokaal

  ZRB VIP-klassement
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Roeiers / roeisters

Gemiddelde gewicht van in roeitenue geklede roeiers/sters van een ploeg is 
maximaal 70 resp. 57kg. Het gewicht van elke roeier/sters afzonderlijk maximaal 
72,5 resp. 59kg zijn (dit geld ook voor skiffeur/skiffeuses)

Van 1 september tot en met 31 januari geldt het wintergewicht. Dit is 2,5kg hoger 
dan de hierboven genoemde maximum individuele en gemiddelde gewichten.

Voor roeiers/sters die in de periode 31 januari tot en met 1 april in een licht 
beginner- of eerstejaarsveld uitkomt geldt een maximum van 72,5 respectievelijk 
59 kg. Hierbij geldt geen maximum gemiddeld gewicht voor een ploeg.

Stuurlieden senioren en junioren18 ploegen op nationale 
wedstrijden

Voor stuurlieden in het senioren- of junioren 18 veld op nationale wedstrijden 
geldt een minimum gewicht van 55kg.

Voor alle andere velden (junioren-16, (en jonger), competitie, veteranen, en 
bedrijfsroeien) en op niet nationale wedstrijden geldt geen minimumgewicht.

Maximum ballast voor alle ploegen is 15kg,

In een juniorenploeg moet een junior sturen; bij overige ploegen gelden geen 
beperkingen. Voor alle stuurlieden (dus ook niet nationale wedstrijden) geldt 
een minimum leeftijd van 12 jaar op de dag van de wedstrijd.

Starten op buitenlandse wedstrijden

Voor het inschrijven voor buitenlandse wedstrijden (buiten KNRB-uitzendingen 
om) is in een aantal gevallen toestemming van de KNRB nodig. Hieronder vindt 
u een beknopte beschrijving van de procedures die u moet volgen als u een 
wedstrijd in het buitenland wilt starten.

Start u een wedstrijd in het buitenland, dan moet u:
•  Een wedstrijdcontract ondertekenen (Geldt voor alle (onderstaande) 

wedstrijden) De KNRB is in dit soort situaties verplicht een juridische 
relatie te onderhouden met deze roeiers. 

• Toestemming hebben van het bestuur van de KNRB

Geen eigen inschrijving mogelijk:
Deelname aan WB / EK / WK / OS / PS/ FISU / Coupe is enkel mogelijk na 
toestemming van de Technisch Directeur op voordracht van de betreffende 
bondscoach. 

Expliciete toestemming nodig
Voor de volgende wedstrijden is expliciete toestemming nodig:
• 1e DRV Internationale Junioren Regatta – Munchen

• Beetzsee Regatta – Brandenburg
• Huegel Regatta – Essen
• Wedau Regatta – Duisburg
• Henley Womens Regatta – Henley 
• Henley Royal Regatta – Henley (aanvullende informatie)

Voor deze wedstrijden moet u uiterlijk acht dagen voor de sluitingsdatum van 
de inschrijving, toestemming aanvragen bij de KNRB via secretariaattopsport@
knrb.nl.

In deze aanvraag vermeldt u de namen en geboortedata van de roeiers, hun 
coaches, de vereniging waarvan zij lid zijn en de nummers waarin zij willen 
starten (en indien bekend de nummers van deze velden).

U krijgt tijdig, vóór de sluitingstermijn van de inschrijving, bericht of de 
gevraagde toestemming is verleend.

Inschrijving
De eigenlijke inschrijving voor de wedstrijden wordt gedaan door de betreffende 
vereniging.

Aanvullende informatie voor Henley Royal Regatta
Voor deelname aan de Henley Royal Regatta geldt hetzelfde als voor reguliere 
buitenlandse wedstrijden. Daarnaast gelden er extra regels.

Inschrijving
Inschrijven kan alleen schriftelijk per post, met behulp van het Henley Royal 
Regatta Entry formulier. Inschrijvingen die later binnenkomen dan de reguliere 
acht dagen voor de sluitingsdatum, worden niet geaccepteerd. 

Handtekening en stempel op inschrijfformulier
Op het inschrijfformulier moet een stempel en handtekening van de KNRB 
staan. Zorg dat het formulier op tijd naar de KNRB wordt verzonden. De KNRB 
stuurt de inschrijfformulieren na ondertekening terug naar de vereniging (dus 
niet naar de HRR wedstrijdorganisatie!). U kunt ook bij de KNRB langskomen 
voor een handtekening en stempel.

Bewijs studenten
De organisatie van de Henley Royal Regatta heeft de KNRB verzocht om een 
bewijs te leveren dat de deelnemers die starten in een nummer waarbij het een 
vereiste is dat je student bent, ook daadwerkelijk studeren. We verzoeken u dan 
ook een kopie van een geldig collegekaart of OV jaarkaart mee te sturen met het 
inschrijfformulier.

Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen via 020-6462740 of u kunt een 
mail sturen naar secretariaattopsport@knrb.nl.

Automatisch toestemming verleend
Het bestuur van de KNRB verleent iedereen die een wedstrijdcontract heeft 
ondertekend automatisch toestemming voor wedstrijden die niet in 
bovenstaande lijst staan (De KNRB informeren is in dit geval niet nodig).


