
 

 
 

 
KNRB Klassement Coastal Rowing  
Bepalingen 2018 
 
Wedstrijdleider klassement:  Martijn Rom Colthoff 
Hoofd van de Jury klassement: Rob Bijderwieden 
 
Bepalingen 
 
1. Het Klassement bestaat uit 5 wedstrijden die worden georganiseerd door: 
26 mei:   KNZ&RV in Muiden ‘Royal Pampus Cup’ 
10 juni:   KWVL in Loosdrecht 
11 augustus:   KZ&RV Hollandia in Medemblik 
09 september:  ARSR Skadi in Rotterdam Wereldhavendagen 
06 oktober:   R&ZV De Amstel in Amsterdam ‘IJmeer Challenge’ 
 
2. Het boottype:  
Gestuurde dubbel Coastal vier (Yole de Mer) 
 
3. Beschikbaarheid van boten: 
Deelname door ploegen/verengingen die niet over een Coastal vier beschikken is mogelijk. 
Zij dienen dit bij de inschrijving kenbaar te maken. Van de deelnemende verenigingen die 
over Coastal vieren beschikken, wordt verwacht dat zij, eventueel tegen een geringe 
vergoeding, deze ook ter beschikking stellen aan deelnemende ploegen van verenigingen die 
(nog) niet over een Coastal vier beschikken. De botenbouwers Liteboat en Filippi stellen 
ieder een Coastal vier ter beschikking om deelname aan het klassement mogelijk maken. 
 
4. De ploegen: 
De ploegen bestaan uit zes roeiers en een stuurman/vrouw. Binnen deze zes ingeschreven 
roeiers mag onbeperkt gewisseld worden gedurende de competitie. Er is een aparte 
competitie voor dames- en herenploegen. Mixed ploegen zijn toegestaan maar doen mee in 
de heren categorie. 
 
5. Prijzen: 
Aan de overall winnaar van het KNRB Klassement Coastal Rowing wordt een uitzonderlijke 
hoofdprijs beschikbaar gesteld. Bekendmaking van deze prijs vindt plaats tijdens de 
wedstrijd om de Royal Pampus Cup. 
 
6. Het klassement: 
De winnaar van een wedstrijd krijgt 5 punten, de 2e 4, de 3e 3, de 4e 2 en de 5e 1 punt. 
Deze puntentoedeling geldt per heat. Als er tijdens wedstrijden meerdere heats gevaren 
worden, worden er per heat punten toegekend. Dit geldt zowel voor Dames als voor Heren. 
Diegene die aan het einde van de competitie, op basis van vier wedstrijden de meeste 
punten heeft is de winnaar. Als een ploeg aan alle vijf tellende wedstrijden meedoet, wordt 
het slechtste resultaat weggestreept. 



 

 
 

 
7. De races: 
De wedstrijden worden gevaren in zo groot mogelijke heats. Dit is afhankelijk van het aantal 
beschikbare boten. 
 
Meer informatie 
https://knrb.nl/knrb-klassement-coastal-roeien/ 


