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KNRB Klassement Coastal Roeien  
Reglement 2019 
 
1. Het Klassement bestaat uit zes wedstrijden: 

Datum Wedstrijd 
20 april Royal / Pampus Cup, KNZ&RV 
11 mei Medemblik Challenge, KR&ZV ‘Hollandia’ 
22 juni Kick op Loosdrecht, KWVL 
6 juli SRV Regatta, Scheveningse Roei Vereniging  
8 september Kramer Harbour Races tijdens Wereld Havendagen, ARSR ‘Skadi’ 
28 september IJmeer Challenge, R&ZV ‘De Amstel’ 

 
2. Boottype   

Gestuurde dubbel coastal vier (Yole de Mer) zoals bedoeld in artikel 13 van appendix 22 van de 
FISA Rules of Racing. 
 

3. Inschrijven  
Inschrijving voor de wedstrijden vindt uitsluitend plaats via het KNRB inschrijfsysteem. Het artikel 
29 van het Reglement voor Roeiwedstrijden is van toepassing. 

 
Een aan een wedstrijd deelnemende ploeg wordt automatisch opgenomen in het klassement. 
Ploegen kunnen uiteraard ook aan afzonderlijke wedstrijden deelnemen. 

 
4. Races: 

De wedstrijden worden gevaren in zo groot mogelijke heats. Dit is afhankelijk van het aantal 
inschrijvingen en beschikbare boten.  
 
De FISA Rules of Racing (2017) en aanvullende bepalingen (appendix 22) zijn van toepassingen op 
de races, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in het Captains Manual en/of de Bulletins van de 
wedstrijdorganisatie. 
 
Voor het eindklassement tellen de vijf beste resultaten mee. 

 
5. Verenigingen 

Deelname door ploegen/verengingen die niet over een Coastal vier beschikken is mogelijk. Zij 
dienen dit bij de inschrijving kenbaar te maken. Ook dient bij de inschrijving een zg. vrijwarings-
verklaring te worden getekend. 
 
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. 
 

6. De wedstrijden staan open voor dames en heren. Tijdens de wedstrijden zijn er afzonderlijke 
heats voor dames en heren. Mixed ploegen zijn toegestaan en roeien mee in het herenveld. 
 

7. Samenstelling van de ploegen 
Verenigingen zijn vrij om hun ploegen samen te stellen. Zij mogen gedurende per wedstrijd 
zoveel wisselen van roeiers als gewenst. Wel dient duidelijk te worden aangegeven welke ploeg 
nummer 1 is van de vereniging, welke nummer 2, etc.   
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Combinatieploegen mogen gedurende de competitie uit maximaal zes roeiers bestaan.  
 

8. Het klassement 
Heat-indeling 
• Eerste wedstrijd: loting 
• Na de eerste wedstrijd: indeling op basis van de stand in het klassement.  
• De winnaar van de B- of C-heat promoveert de volgende wedstrijd altijd naar een heat hoger 

(ongeacht de stand in het klassement of puntenaantal). Bij gelijke stand; loting tussen de 
ploegen met een gelijk puntenaantal. 

  
Puntentelling 
• Eerste wedstrijd 

o Alle heats: 5, 3, 2, 1, 0, etc 
• Na de eerste wedstrijd: 

o A-heat: 10, 7, 5, 3, 1, 0, etc 
o B-heat: 3, 1, 0, etc 
o C-heat: 1, 0, etc 

 
9. Eindklassement 

Er worden afzonderlijke klassementen gemaakt voor heren en dames. De winnaar van het 
klassement ontvangt medailles voor het KNRB klassement coastal roeien en een 
verenigingswisselprijs. 
 
De ploeg met het hoogste totale aantal punten wint het klassement. Bij gelijk aantal punten wint 
de ploeg met de meeste overwinningen. Mocht ook dat geen winnaar opleveren, wint de ploeg 
die het minste aantal roeiers heeft gebruikt. Als dat ook geen winnaar oplevert, wint de ploeg 
met het beste resultaat op de finalewedstrijd. 
 

10. Competitieleider  Martijn Rom Colthoff  romco@wxs.nl +31 6 20097493 
Hoofd van de Jury  Rob Bijderwieden rbijderwieden@quicknet.nl  

 
Meer informatie  
https://knrb.nl/knrb-klassement-coastal-roeien/ 
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