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1. Het KNRB Klassement Marathonroeien is een individueel klassement 
om de meeste geroeide marathons en daarbij in de boot afgelegde kilometers. 
 

2. Het klassement bestaat uit 24 roeimarathons: 
Datum Wedstrijd 
21 december 2019 RIC Midwintermarathon (54 km) 
4 april 2020 Nationale Weerribben-Wieden Marathon (53 km) 
11 april 2020 Hart van Holland Roeimarathon (90 km, estafette mogelijk) 
19 april 2020 Amstelmarathon (55 km) 
25 april 2020 Nieuwlandmarathon (74 km, estafette mogelijk) 
2 mei 2020 Rondom Rotterdam (54 km) 
9 mei 2020 Zaanmarathon (52 km) 
17 mei 2020 Rijn-IJssel Marathon (65 km, estafette mogelijk) 
22 – 23 mei 2020 Elfsteden Roeimarathon (210 km, estafette mogelijk tot 

viervoudige bemanning) 
3 juni 2020 Parthenon-EY Ringvaart Regatta (100 km) 
6 juni 2020 Noord Holland marathon (70 km, estafette mogelijk) 
14 juni 2020 Trom Prestatietocht (55 km) 
19 – 20 juni 2020 24 Uur van de Rotte (telt mee indien minimaal 50 km is 

afgelegd) 
27 – 28 juni 2020 Lustrumtocht 135 jaar DDS (135 km, estafette mogelijk) 

Tweedaagse marathon met overnachting 
5 juli 2020 IJsselmondetocht (62 km) 
11 juli 2020 Linge Marathon (55 km, estafette mogelijk maar die telt 

niet mee voor het klassement) 
23 augustus 2020 Magnum van Willem (58 km) 
29 augustus 2020 Coppelstockmarathon (54 km) 
6 september 2020 Rondom Dordt (53 km) 
12 september 2020 Mastenbroek Marathon (54 km) 
19 september 2020 Rijnland Marathon (54 km) 
26 september 2020 Groene Hart Marathon rond Alphen (58 km) 
4 oktober 2020 Waterwolf Marathon (52 km) 
11 oktober 2020 HORZOL Marathon (51 km) 

 
Iedere deelnemer aan één van deze roeimarathons doet automatisch mee met het 
Klassement. 

 
3. Boottypen 

De organiserende vereniging bepaalt welke boottypen toegelaten worden. 
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4. Inschrijven 
Inschrijving voor de roeimarathons vindt uitsluitend plaats op de wijze die 
aangegeven is door de organiserende vereniging. Als de optie geboden wordt om via 
het KNRB inschrijfsysteem in te schrijven, dan tellen alleen de inschrijvingen mee die 
via dit systeem gedaan zijn. Artikel 29 van het Reglement voor Roeiwedstrijden is van 
toepassing. 

 
5. Het klassement 

Puntentelling: 
Voor elke succesvol (binnen de reglementaire tijd) uitgeroeide roeimarathon 
ontvangt elke individuele deelnemer van een ploeg 1 punt. Daarnaast worden de 
kilometers van de roeimarathon als volgt meegeteld: 
- indien de marathon integraal geroeid is: alle kilometers 
- indien de marathon als estafette geroeid is met niet meer dan een dubbele 
bemanning: de helft van de kilometers 
- indien de marathon als estafette geroeid is met meer dan een dubbele bemanning 
maar niet meer dan een drievoudige bemanning: een-derde van de kilometers 
- indien de marathon als estafette geroeid is met meer dan een drievoudige 
bemanning maar niet meer dan een viervoudige bemanning: een kwart van de 
kilometers 
 

6. Eindklassement 
De roeier of roeister die aan het eind van het seizoen de meeste punten heeft 
verzameld wint het klassement en wordt bijgeschreven op de Lauwerkrans. Bij gelijk 
aantal punten wint de roeier of roeister die daarbij de meeste kilometers in de boot 
heeft afgelegd. 
 
Elke deelnemer die tenminste 6 punten heeft verzameld en daarbij tenminste 300 km 
in de boot heeft afgelegd ontvangt een oorkonde. 
 

7. Verenigingsklassement 
De vereniging die ten opzichte van vorig jaar de grootste stijging in aantal oorkondes 
heeft gerealiseerd wint de Hanny van der Aa-wisselbokaal. Bij gelijk aantal extra 
oorkondes wint de vereniging die vorig jaar de minste oorkondes had (en die dus de 
grootste procentuele stijging heeft). Als ook dat geen winnaar oplevert, wint de 
vereniging met het minste aantal bij de KNRB geregistreerde leden. 
 

8. Competitieleider: Hessel Tacoma  marathonklassement@knrb.nl 
        tel. 06-47452758 
Hoofd van de Jury: Herma van der Stoel  herma.vander.stoel@gmail.com
       tel. 06-44302869   

 
Meer informatie: https://knrb.nl/klassementen/marathonklassement 


