
Toelichting bij de publicatie van de wedstrijdkalender voor 2021. 
 

Het tijdpad voor het vaststellen van de nationale wedstrijdkalender zijn bepaald in het 
Reglement voor Roeiwedstrijden en ziet er als volgt uit: 
1 april: Wedstrijdorganisaties melden zich aan 

1 mei: Publicatie voorlopige kalender 
1 juni: Deadline voor het indienen bezwaren 

1 juli: Publicatie definitieve kalender 
De nationale wedstrijdkalender wordt door het bestuur vastgesteld. De deadline voor het 
aanmelden van klassementen en overige wedstijden is 1 oktober. Het bestuur heeft hier geen 
formele bemoeienis mee, anders dan over de door de KNRB georganiseerde klassementen en 
wedstrijden. 
 

Klasserende wedstrijden 

In het najaar van 2016 en het voorjaar van 2017 is tijdens regiobijeenkomsten uitgebreid 
gediscussieerd over deze uitbreiding. Toen is geconcludeerd dat op basis van de groei aan 
deelnemers het aantal klasserende (nationale b-a-b-wedstrijden) uitgebreid moet worden van 
acht naar twaalf wedstrijden. Daar was een groot draagvlak voor en vormt ook de basis om 
het gesprek aan te gaan met nieuwe wedstrijdorganisatoren. Deze groei heeft zich alleen maar 
verder voortgezet, waardoor er geen aanleiding is om dit ingezette beleid te wijzigen. De 
kalender voor 2020 is met twee wedstrijden uitgebreid (De Northwave Regatta op 29 en 30 
mei en de Dutch International Youth Regatta op 3 en 4 juli.). Het was de intentie om in 2021 
met nog eens twee wedstrijden uit te breiden. Orca en Okeanos zullen een wedstrijd 
organiseren op de Bosbaan op 10 en 11 april. In verband met de financiële afwegingen bij de 
wedstrijdorganisatie van de wedstrijd op de Spiegelwaal zullen Phocas, Theta en Argo in 2021 
nog geen wedstrijd organiseren. Het plan is om deze wedstrijd in 2022 toe te voegen, om 
daarmee in totaal tot vier extra wedstrijden te komen. 
 

NK-klein en KHB  
De eerste stap voor het opstellen van een conceptkalender is het bepalen van de data voor 
het NK-klein en de KHB. De data zijn zo gekozen dat de deelname van het ANRT hiermee het 
beste gefaciliteerd kan worden. Het NK-klein vindt plaats tijdens de Hollandia op 16, 17 en 18 
april en de Koninklijke Holland Beker vindt plaats op 26 en 27 juni. 
 

Data eerste en laatste klasserende wedstrijd 
Voor de (twee) extra klasserende wedstrijden is in de conceptkalender voor 2021 ten opzichte 
van de kalender van 2020 zowel aan de voorkant als aan de achterkant ruimte gemaakt. Het 
wegvallen van een van de twee extra klasserende wedstrijden en als reactie op de bezwaren 
over de datum van de NSRF is besloten om het seizoen voor de klasserende wedstrijden in 
2021 te comprimeren. De NSRF is ten opzichte van de conceptkalender een week vervroegd 
en de  Orca-Okeanos wedstrijd vindt als eerste klasserende wedstrijd plaats op 10 en 11 april. 
Dit speelt op een grote behoefte onder NK-klein deelnemers om voorafgaand aan het NK-klein 
een oefenwedstrijd te kunnen varen. Daarnaast kan deze wedstrijd de Hollandia en Varsity 
ontlasten, twee wedstrijden die aan de grenzen van hun capaciteit zitten. 
 

2-wekencyclus  
Er is een brede wens om in het seizoen zoveel mogelijk een 2-wekencyclus te hanteren voor 
de deelname aan klasserende wedstrijden. De commissie nationale wedstrijden heeft in 



overleg met de profcoaches en de wedstrijdorganisaties bekeken hoe dat in de maanden april 
tot en met juli het beste mogelijk gemaakt kan worden met het kiezen van de data voor de 
klasserende wedstrijden. De definitieve kalender speelt hier het beste op in, waarbij de lezer 
zich moet realiseren dat van roeiers wordt verwacht dat ze niet aan alle klasserende 
wedstrijden deelnemen. Het eerstejaarsklassement, het developmentklassement en de 
komende jaar te introduceren juniorenklassementen zullen hierbij sturend zijn. Voor de 
junioren wordt daarbij rekening gehouden met de mogelijkheid van deelname aan de Ghent 
May Regatta. 
 

Amstelwedstrijden 
Voor de Amstelwedstrijden in de maand maart is er contact geweest met de Amsterdamsche 
Roei Bond (die spraken met de wedstrijdorganisaties), vertegenwoordigers van junioren en 
masterroeiers en profcoaches. Uit dat overleg bleek dat de wens voor een extra week tussen 
de Heineken/Head en de Skiffhead/Tweehead niet opwoog tegen het vervroegen van de 
Heineken en Head. Ook het laten samenvallen van Skiffhead/Tweehead met de Varsity bleek 
onwenselijk. Dit advies is overgenomen en verwerkt in de agenda (Heineken Roeivierkamp 
op 13 en 14 maart en Head of the River op 20 en 21 maart) 
 

 


