
 

 
Bepalingen Developmentklassement 2021 
Het Developmentklassement wordt georganiseerd door de KNRB. 
 
1. Uitgeschreven velden: 

• HDev 4– 
• LHDev 4– 
• DDev 4– 
• HDev 2x 
• LHDev 2x 
• DDev 2x 
• LDDev 2x 

  Het klassement gaat niet door voor een veld met minder dan zes inschrijvingen. 
 
2. Het klassement gaat over de volgende zes wedstrijden: 

• Hollandia Roeiwedstrijden  
• Raceroei Regatta 
• ZRB 
• Northwave Regatta 
• Westelijke regatta  
• NSRF Slotwedstrijden 
Deze wedstrijden zijn gemarkeerd met DK. Op de website van de KNRB staat een overzicht met de 
wedstrijden en bijbehorende klassementen. 
 

Wedstrijd 
Developmentklassement 

D DEV 
4- 

H DEV 
4- 

LH DEV 
4- 

LD DEV 
2x 

D DEV 
2x 

H DEV 
2x 

LH DEV 
2x 

Bosbaan Voorjaarsregatta       ✓ ✓ ✓ ✓ 
Hollandia ✓ ✓ ✓         
Raceroei Regatta ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ZRB ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Northwave Regatta ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ARB               
Westelijke Regatta ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
NSRF Slotwedstrijden ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Totaal aantal wedstrijden 6 6 6 6 6 6 6 

 
 
3. Wedstrijdleiding: Rik van der Meer developmentklassement@knrb.nl. Hoofd jury: Laurens van Campen. 
 
4. Inschrijving geschiedt via sportparticipatie@knrb.nl. Bij inschrijving het volgende aanleveren: 

1. namen en e-mailadressen van alle roeiers en coaches 
2. telefoonnummer van een contactpersoon 
3. een ploegfoto. 
Deadline voor inschrijving is 5 april 2021. Ploegen die zich niet hebben aangemeld, kunnen wel inschrijven 
in de uitgeschreven velden, maar ontvangen hiervoor geen punten. Inschrijving kost 45 euro voor een 4- en 
25 euro voor een 2x.  Ploegen die zijn ingeschreven, maar aan geen enkele wedstrijd deelnemen krijgen 
een naheffing van 50 euro per ploeg, bovenop het inschrijfgeld.  
 

https://knrb.nl/wp-content/uploads/sites/171/2019/12/Klassementen-2020.pdf
mailto:developmentklassement@knrb.nl
mailto:sportparticipatie@knrb.nl


 

5. Deelname staat open voor Nederlandse verenigingsploegen. Dispensatie voor combinatieploegen is 
uitsluitend mogelijk indien het binnen de bepalingen van dit klassement onmogelijk is om een 
verenigingsploeg te formeren. Een verzoek tot dispensatie dient uiterlijk 29 maart 2021 te worden 
ingediend bij de wedstrijdleider, vergezeld met een overzicht van alle dit seizoen op nationale wedstrijden 
startende roeiers voor het betreffende veld (heren, licht, dames of lichte dames), het aantal door hen 
behaalde klasserende overwinningen/aantal punten en de ploegsamenstelling voor de betreffende roeiers. 
Binnen een week na ontvangst van het dispensatieverzoek wordt het besluit omtrent de dispensatie aan de 
aanvrager teruggekoppeld. 

 
6. Elke roeier mag vervangen worden door een roeier van dezelfde vereniging. Indien dit niet mogelijk is, kan 

na goedkeuring van de wedstrijdleider maximaal één roeier van de ploeg vervangen worden door een 
roeier van een andere vereniging. Roeiers van hetzelfde Regionaal Talent Centrum (RTC) krijgen zonder 
meer dispensatie. Invallers van andere verenigingen dan het eigen RTC worden toegestaan indien 
redelijkerwijs geen invaller binnen het eigen RTC kan worden gevonden. 

 
7. Puntentelling: de beste negen ploegen die deelnemen aan het klassement krijgen respectievelijk 10, 8, 7, 6, 

5, 4, 3, 2, 1 punt(en) per verroeide wedstrijd. Voor ploegen die zich niet voor een A- of een (eventuele) B-
finale plaatsen, is de geroeide tijd in de voorwedstrijd bepalend. Tijdens de finalewedstrijd wordt anderhalf 
keer het aantal punten toegekend (15, 12, 10,5, 9, 7,5, 6, 4,5, 3, 1.5).1 
 

8. Voorwedstrijden van de betreffende velden kunnen worden ingedeeld op basis van de tussenstand van het 
klassement. Het KNRB-bestuur kan hiertoe besluiten in overleg met de wedstrijdleider en het hoofd van de 
jury van het klassement. 
 

9. Eindklassement: per ploeg worden alle punten opgeteld van alle gestarte wedstrijden die doorgang hebben 
gevonden. De ploeg met het hoogste totale aantal punten wint het klassement. Bij gelijk aantal punten 
wint de ploeg die het meeste aantal keren gewonnen hebben. Als dat ook geen winnaar oplevert, wint de 
ploeg met het beste resultaat op de finalewedstrijd.  

 
10. De prijsuitreiking is tijdens de finalewedstrijd. Aanwezigheid op de uitreiking is gewenst, indien de ploeg 

niet aanwezig kan zijn, dan graag afmelden. 
 

11. De klassementsjury oordeelt alleen over de toepassing van de klassementsbepalingen en niet over de 
uitslag van een race. 

 
12. Voor het LD Dev2x veld van seizoen 2021 zal, eenmalig, een aanduiding komen voor ploegen waarbij één of 

meer roeiers ingeschreven staan die ook in 2020 voor een Eerstejaarsklassement stonden ingeschreven. 
 
 

Tussenstanden worden gepubliceerd op knrb.nl/klassementen. Voor actuele informatie: houd de Facebook 
pagina Developmentklassement de gaten. facebook.com/developmentklassement/ 
 

                                                           
1 Punten worden toegekend op basis van ploegnummers en niet op basis van de samenstelling van de ploeg.  
Mocht er, om welke reden dan ook, niet het juiste ploegnummer bij de ingeschreven ploeg staan mail dan de 
juiste ploegnummers uiterlijk voor de loting van de betreffende wedstrijd naar de wedstrijdleider van het 
klassement. 

http://knrb.nl/klassementen
https://www.facebook.com/developmentklassement/

