
 

 

Reglement voor Roeiwedstrijden – wijzigingsvoorstellen 
 
Open1 velden en competitievelden 
Voorgesteld wordt om de velden op nationale wedstrijden te beschouwen als open velden 
en de velden op niet-nationale wedstrijden te beschouwen als competitievelden (met 
uitzondering van de velden voor masterroeiers). Nationale wedstrijden kunnen 
competitievelden uitschrijven en niet-nationale wedstrijden kunnen open velden 
uitschrijven, mits dit specifiek in de bepalingen is aangegeven. Niet-nationale wedstrijden 
kunnen open velden niet onderverdelen in op prestatie gebaseerde categorieën (B, G, Ej, 
Dev). 
 
Dit voorstel zorgt voor meer transparantie en toeleiding van doelgroepen naar wedstrijden. 
Het voorkomt dat een competitieploeg op een niet-nationale wedstrijd een onevenredige 
tegenstand ervaart vaneen ploeg die normaliter op nationale wedstrijden uitkomt. 
 
Hiervoor wordt een nieuw artikel in het RvR geïntroduceerd: 
 
Artikel 18 Velden op wedstrijden 
1. Tenzij in de aankondiging anders is bepaald worden op nationale wedstrijden velden 

uitgeschreven zoals bedoeld in artikelen 11, 12 of 13. 
2. Tenzij in de aankondiging anders is bepaald worden op niet-nationale wedstrijden velden 

uitgeschreven zoals bedoeld in artikelen 12, 14, 15, 16, of 17. 
3. Indien op een niet-nationale wedstrijd velden worden uitgeschreven zoals bedoeld in 

artikel 11 en/of 13, dan mogen deze velden niet worden onderverdeeld op basis van 
roeiprestaties of bijzondere velden zijn als bedoeld in artikelen 11 lid 4 en 13 lid 6. 

 
Indeling velden voor junioren 
Met het oog op de groei van de deelname van junioren aan competitie- en nationale 
wedstrijden is er behoefte om de junioren in te delen in junioren competitieroeiers en 
junioren wedstrijdroeiers, analoog aan de definities voor senioren. Daarvoor wordt een 
nieuw artikel in het RvR geïntroduceerd, waarvan de inhoud is afgestemd met de 
subcommissie juniorencompetitie: 
 
Artikel 15 Velden voor junioren-competitieroeiers 
1. In een junioren-competitieveld mogen alleen junioren-competitieroeiers starten. 
2. Het seizoen voor junioren-competitieroeiers loopt van 1 september tot en met 31 

augustus. 
3. Een roeier is een junioren-competitieroeier indien hij behoort tot de categorie junioren 

en in het lopende seizoen nog niet is gestart op een klasserende wedstrijd in een veld als 
bedoeld in artikel 11 of 13. Deze criteria gelden voor boordroeien en scullen gezamenlijk. 
Een roeier die boordroeiend geen junioren-competitieroeier meer is, is dat ook niet 
meer scullend. 

4. In het junioren-clubveld mogen alleen ploegen starten bestaande uit junioren-
competitieroeiers die allen (inclusief de stuurman) lid zijn dezelfde roeivereniging. 

 
1 Naamgeving “open” velden zal niet worden gebruik ivm mogelijke verwarring met de “open” categorie als 
variant van de “mixded” categorie. Over een goede benaming wordt nog nagedacht. De term is in het RvR 
vermeden. 



 

 

 
Indeling voor juniorenklassementen 
Met het oog op de introductie van nationale juniorenklassement is er behoefte aan een 
opdeling van een aantal juniorenvelden voor onervaren junioren. Dit zijn junioren die dat 
seizoen voor de eerste keer deelnemen aan een nationale boord-aan-boordwedstrijd. 
Hiervoor worden een bepaling aan artikel 11 van het RvR toegevoegd: 
 
Artikel 11 Velden voor Junioren 
Voor de categorie Junioren bestaan de volgende velden: 
4. Een wedstrijdgevende organisatie kan een aantal bijzondere juniorenvelden uitschrijven: 
 

Eerstejaarsvelden Junioren-16 Eerstejaarsverlden Junioren-18 
Jongens-16 dubbeltwee Jongens-18 dubbeltwee 
Meisjes-16 dubbeltwee Meisjes-18 dubbeltwee 
Jongens-16 dubbelvier met 
stuur  

 

Meisjes-16 dubbelvier met 
stuur 

 

 
a. Een juniorenroeier is eerstejaars in het eerste roeiseizoen dat hij start tijdens een 

klasserende wedstrijd in een veld als bedoeld in artikel 11 of 13. Hij is ook de 
daaropvolgende seizoenen nog eerstejaars indien hij in de daaraan voorafgaande 
roeiseizoenen maximaal één keer is gestart tijdens een klasserende wedstrijd in een 
veld als bedoeld in artikel 11 of 13. Het roeiseizoen voor eerstejaars loopt van 1 
september tot en met 31 augustus. 

b. In het Eerstejaarsveld voor junioren-16 roeiers mogen alleen ploegen deelnemen die 
bestaan uit eerstejaars juniorenroeiers die gerechtigd zijn om in junioren-16–velden 
te roeien. 

c. In het Eerstejaarsveld voor junioren-18 roeiers mogen alleen ploegen deelnemen die 
bestaan uit eerstejaars juniorenroeiers die gerechtigd zijn om in junioren-18–velden 
te roeien. 

 
Coupe de la Jeunesse 
Het niveau van de Coupe de la Jeunesse neemt jaar op jaar toe. Met name de winnaars van 
de Coupe de la Jeunesse doen vaak niet onder voor de deelnemers aan het WK junioren in 
de B- of C-finales. Daarom wordt op verzoek van de commissie nationale wedstrijden 
voorgesteld deelname aan het WK-junioren gelijkgesteld aan het winnen op de Coup de la 
Jeunesse. Daarvoor wordt de tabel in artikel 13 aangepast: 
 
Artikel 13 Velden voor Senioren 
5. Een overwinning in een klasserend veld zoals gedefinieerd in artikel 25 levert 1 

prestatiepunt op. Daarnaast worden prestatiepunten verkregen met: 
c. Deelname aan grote wedstrijden zoals wereldbekerwedstrijden en mondiale- en 

Europese eindtoernooien. Elke roeier die heeft deelgenomen in een ploeg die op een 
Wereldbekerwedstrijd of op een mondiaal of Europees eindtoernooi heeft gestart, 
krijgt een of meer extra punten toegevoegd aan het individueel totaal volgens het 



 

 

volgende schema. Deze punten worden toegekend direct na afloop van de 
betreffende wedstrijd. 

 
Deelname aan de Olympische 
Spelen 

opwaarderen naar 10 punten voor 
zowel boordroeien als scullen 

Medaille behaald op de World 
Rowing Championships 

opwaarderen van het gestarte 
riemtype naar 10 punten en van het 
andere riemtype naar 6 punten 

Deelname aan de World 
Rowing of de European Rowing 
Championships 

opwaarderen van het gestarte 
riemtype naar 6 punten 

Medaille behaald op de World 
Rowing U23 Championships 

opwaarderen van het gestarte 
riemtype naar 6 punten 

Medaille behaald op de 
European U23 Championships 
of deelname aan de World 
Rowing U23 Championships 

opwaarderen van het gestarte 
riemtype naar 4 punten 

Deelname aan de World 
Rowing Junior Championships, 
de European U23 
Championships, de European 
Rowing Junior Championships 
of World Rowing Cup 

1 punt toevoegen aan het totaal 
voor het riemtype waarin wordt 
gestart 

Eén of meerdere 
overwinningen tijdens de 
Coupe de la Jeunesse 

1 punt toevoegen aan het totaal 
voor het riemtype waarin wordt 
gestart 

Indien het opwaarderen niet tot een hoger puntenaantal leidt dan 
wordt er 1 punt toegevoegd aan het totaalaantal punten voor het 
riemtype waarin wordt gestart. 

 
FISA-aanpassingen 
Op advies wordt voorgesteld een aantal door de FISA aangebrachte wijzigingen in de Rules 
of Racing ook in het RvR door te voeren. Het gaat daarbij om de eisen die aan de paraboten 
worden gesteld en de regels voor het wegen van boten: 
 
Artikel 19 Boten 
2. De boten voor para-roeiers voldoen aan de eisen gesteld in de FISA Para Rowing 

Competition Regulations. 
 
Artikel 20 Overige eisen 
1. Alle boten van vrije constructie moeten de volgende minimumgewichten hebben: 

- 1x 14 kg 
- PR1 1x 24 kg 
- PR2 1x 22 kg 
- 2x, 2– 27 kg 
- PR2 2x 37 kg 
- PR3 2x, 2– 27 kg 



 

 

- 2+ 32 kg 
- 4– 50 kg 
- 4+, PR 4+ 51 kg 
- 4x 52 kg 
- 4x+ 53 kg 
- 8+ 96 kg 

3. Het minimumgewicht is inclusief de onderdelen die nodig zijn voor het roeien, te weten: 
riggers, voetenbord, schoenen, slidings, bankjes (inclusief vastgemaakte matjes) alsmede 
luidsprekers en kabels (mits stevig vast aan de boot gemaakt), houders voor 
elektronische uitrusting alsmede de bijbehorende bedrading en houders voor 
waterflessen. Het minimumgewicht is exclusief riemen, boegnummer of andere 
onderdelen die niet stevig zijn vastgemaakt. Met stevig wordt bedoeld lijm-, schroef-, of 
nagelvast. Extra gewicht om de boot op het minimumgewicht te brengen moet stevig zijn 
vastgemaakt aan de boot of aan de onderdelen noodzakelijk voor het roeien. 
Voorafgaand aan de weging moeten de extra onderdelen die geen onderdeel uitmaken 
van het minimumgewicht worden verwijderd. 

5. Indien er tijdens een wedstrijd wordt gecontroleerd op minimumgewichten, dan is 
proefwegen van boten mogelijk vanaf 1 uur voor de eerste start van de wedstrijddag. 
Proefwegen tijdens de races is mogelijk, maar wegingen door de jury hebben voorrang 
op proefwegingen. Het hoofd van de jury draagt er zorg voor dat er boten voor de 
weging worden geselecteerd. Een lid van de controlecommissie zal de ploeg informeren 
dat een boot is aangewezen voor de botenweging op het moment dat de ploegen het 
water verlaten na hun race. De ploeg wordt begeleid naar de botenweging. 

7. Nadat een ploeg is aangezegd dat de boot moet worden gewogen is het niet toegestaan 
gewicht toe te voegen aan de boot voordat deze gewogen is. Dit geldt onder andere 
maar niet uitsluitend voor bootgewichten, voorwerpen in de luchtkamers en het 
toevoegen van extra water aan de boot. Overtreding van deze bepaling wordt bestraft 
met uitsluiting. 

 
Licentie voor hoofd van de jury 
De aanvullende bevoegdheid voor het hoofd van de jury is geregeld in het RvR, maar nog 
niet actief vanwege het ontbreken van een opleiding daarvoor. Op verzoek van de 
kamprechtercommissie wordt voorgesteld om deze bepaling op 1 januari 2021 te activeren. 
De bevoegdheden worden door de kamprechtercommissie verleend en de opleiding voor 
het hoofd van de jury wordt uitgerold Er is daarbij de behoefte om daarbij onderscheid te 
maken tussen de verschillende soorten wedstrijden en de bevoegdheid te koppelen aan de 
soort wedstrijd. Voorgesteld wordt om dit in het RvR te regelen: 
 
Artikel 59 Organisatie en benoeming van functionarissen 
4. Het hoofd van de jury van een nationale wedstrijd dient in het bezit te zijn van een 

licentie kamprechter A alsmede van een aanvullende bevoegdheid “Hoofd jury nationale 
wedstrijden”. Het hoofd van de jury van een niet-nationale wedstrijd die voldoet aan de 
eisen zoals gesteld in artikel 30 lid 1 dient minimaal in het bezit te zijn van een licentie 
kamprechter B alsmede van een aanvullende bevoegdheid “Hoofd Jury grote niet-
nationale wedstrijden”. Het Hoofd van de jury van een niet-nationale boord-aan-
boordwedstrijd die niet voldoet aan de eisen zoals gesteld in artikel 30 lid 1 dient 
minimaal in het bezit te zijn van een licentie kamprechter B alsmede van een 



 

 

aanvullende bevoegdheid “Hoofd Jury kleine niet-nationale wedstrijden. Het hoofd van 
de jury van een niet-nationale tijdwedstrijd dient minimaal in het bezit te zijn van een 
licentie kamprechter C alsmede van een aanvullende bevoegdheid “Hoofd Jury kleine 
niet-nationale wedstrijden”.2 

 
Specifieke aanpassingen 
Deze aanpassingen worden voorgesteld op verzoek van de kamprechtercommissie en 
hebben tot doel om verduidelijking aan te brengen. 
 
Daar waar in het RvR wordt gesproken over Zeeroeien dit aan te passen naar 
onderscheidenlijk Coastal Rowing en Beach Sprints met nog steeds de verwijzing naar de 
FISA-regels. 
 
Artikel 26 Specifieke soorten wedstrijden 
2. Coastal Rowing wedstrijden: wedstrijden die plaats vinden op ruim open water. 
3. Beach Sprints: wedstrijden die plaats vinden op plekken met een overgang van strand 

naar zee. 
 
E. BEPALINGEN VOOR COASTAL ROWING WEDSTRIJDEN EN BEACH SPRINTS  
 
Artikel 58 Algemeen 
1. Coastal Rowing wedstrijden en Beach Sprints vinden plaats volgens de regels in de 

appendices over Coastal Rowing en Beach Sprints bij de Rules of Racing van de FISA. 
2. Kamprechters bij Coastal Rowing Wedstrijden en Beach Sprints hoeven niet te 

beschikken over een internationale kamprechterlicentie. 
 
Aan het RvR worden bepalingen toegevoegd voor races for lanes voorafgaand aan een 
directe finale 
 
Artikel 28 Boord-aan-boordwedstrijden 
1. Bij een boord-aan-boordwedstrijd starten ploegen van een veld tegelijkertijd – zo nodig 

ingedeeld in voorwedstrijden of voorafgegaan door races for lanes  – naast elkaar en 
kunnen zij naast elkaar de baan afleggen. De eerste ronde van voorwedstrijden of races 
for lanes mag daarbij als time-trial worden gevaren. 

 
Artikel 35 Indeling en plaatsing 
9. Indien oneerlijke of onveilige weersomstandigheden verwacht worden, kunnen het 

hoofd van de jury en de wedstrijdleider gezamenlijk besluiten, tot de maatregelen zoals 
hieronder beschreven. Dit is slechts mogelijk indien vooraf er een door het bestuur, 
gehoord hebbende de kamprechtercommissie, goedgekeurd Fairnessprotocol een week 
voor de sluiting inschrijving is vastgesteld. 
e. Indien de voorwedstrijden of races for lanes als time trial zijn gevaren, kunnen de 

banen in de daaropvolgende ronden in tegenstelling tot lid 7 toegewezen worden op 
een wijze welke in het Fairnessprotocol is vastgelegd; 

 
2 De zinsdelen “alsmede van een aanvullende bevoegdheid …” treden pas op 1 januari 2021 in werking.  



 

 

f. Indien de voorwedstrijden of races for lanes onder eerlijke omstandigheden zijn 
gevaren, kunnen de banen in de daaropvolgende ronden in tegenstelling tot lid 7 
toegewezen worden op een wijze welke in het Fairnessprotocol is vastgelegd. 

 
Toevoegen dat tijdwedstrijden zowel achter elkaar (head races) als naast elkaar 
(competitiewedstrijden, waarbij tijden van heats worden opgeteld) kunnen worden gestart 
 
Artikel 29 Tijdwedstrijden 
1. Bij een tijdwedstrijd kunnen ploegen zowel naast elkaar als achter elkaar starten. Een 

tijdwedstrijd kan over iedere afstand geroeid worden. 
 
Toevoegen dat de starter (bij het achterlopen op het schema) een nieuwe starttijd kan 
vaststellen (door het afroepen van het aantal minuten tot de nieuwe starttijd) 
 
Artikel 46 De Start 
1. Bij achterlopen ten opzichte van het programma stelt de starter een nieuwe starttijd vast 

door het afroepen van het aantal minuten tot de nieuwe startijd. 
2. De ploegen moeten zich twee minuten voor het in het programma aangegeven tijdstip, 

of de door de starter vastgestelde nieuwe starttijd, vast op hun startplaatsen bevinden. 
 
Verduidelijken dat er geen verplichting bestaat om bij het herstellen van kansen automatisch 
een straf moet worden uitgedeeld aan de veroorzaker. 
 
Artikel 75 Disciplinaire maatregelen 
2. De te nemen maatregelen zijn bedoeld om de kansen van de benadeelde ploeg te 

herstellen. Daarnaast kunnen maatregelen het doel hebben om de ploeg die de 
overtreding heeft begaan te straffen. Behalve tot de relevante disciplinaire maatregelen 
kan de kamprechter besluiten tot het overroeien van de race met alle of een deel van de 
ploegen. Ploegen die uit eigen beweging niet deelnemen aan het overroeien van een 
race worden teruggeplaatst naar de laatste positie van de race met de langzaamste tijd 
van het veld, geroeid in de betreffende ronde. 

 
Slotopmerkingen 
In de indelingstabel voor 8 banen in appendix A wordt een typo hersteld. De 
kruisverwijzingen worden automatisch geüpdatet. Voorgesteld wordt om de wijzigingen op 
21 november 2020, na afloop van de Algemene Vergadering, in te laten gaan, tenzij anders 
vermeld. 


