
 

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

• HEj 8+ 
• LHEj 8+ 
• DEj 8+ 
• HEj 4+ 
• LHEj 4* 
• DEj 4+ 
• LDEj 4* 
Het klassement gaat niet door voor een veld met minder dan zes inschrijvingen. 

 
2. Het klassement zal niet voor elk veld hetzelfde er uit zien. Zie hieronder welke klassementen bij welke 

wedstrijden horen. Onderstaande wedstrijden gemarkeerd met EJK. 

Wedstrijd 
Eerstejaarsklassement 

DEj8+ HEj8+ LHEj8+ LDEj4* DEj4+ HEj4+ LHEj4* 
Winterwedstrijden ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Heineken Roeivierkamp ✓ ✓ ✓ ✓     ✓ 
Head of the River Amstel ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Varsity ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Bosbaan Voorjaarsregatta               
Hollandia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Raceroei Regatta ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ZRB ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Northwave Regatta               
ARB ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Westelijke Regatta               
NSRF Slotwedstrijden ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Totaal aantal wedstrijden 9 9 9 9 8 8 9 

 
 

3. Wedstrijdleiding: Robin van Groesen en Hein Hottentot ejk@knrb.nl. Hoofd van de Jury: Remco Nabuurs. 
 

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 15 februari 2021. Ploegen die zich niet hebben aangemeld, kunnen wel 
inschrijven in de uitgeschreven velden, maar ontvangen hiervoor geen punten. Inschrijving kost 100 euro 
voor een 8+ en 50 euro voor een 4+/*. Na-inschrijving is alleen mogelijk voor het 4+ klassement tussen de 
winterwedstrijden en 25 maart 2021. Kosten voor na-inschrijving zijn 50 euro per ploeg, bovenop het 
inschrijfgeld. Ploegen die zijn ingeschreven, maar aan geen enkele wedstrijd deelnemen krijgen een 
naheffing van 50 euro per ploeg.  

 
5. Deelname staat open voor Nederlandse verenigingsploegen. 
 

mailto:ejk@knrb.nl
mailto:sportparticipatie@knrb.nl


 

6. Voor de velden HEj 8+, LHEj 8+ en DEj 8+ geldt: 
• Elke roeier mag vervangen worden door een roeier van dezelfde vereniging, indien deze vereniging 

vertegenwoordigd is in de inschrijving voor het klassement.  
• Per wedstrijd mogen in elke ploeg maximaal twee roeiers vervangen worden door roeiers van een 

andere vereniging (voor combinatieploegen geldt dit ten opzichte van de ingeschreven opstelling, het 
maakt hierbij niet uit of deze andere vereniging reeds in de combinatie vertegenwoordigd is of niet). 

• Op de Varsity tellen de uitslagen van de Beginners 8+ velden, mits de ploeg voldoet aan de eisen voor 
een eerstejaars ploeg. 

 
7. Voor de velden HEj 4+, LHEj 4*, DEj 4+ en LDEj 4* geldt: 

• Elke roeier mag vervangen worden door een roeier van dezelfde vereniging, indien deze vereniging 
vertegenwoordigd is in de inschrijving voor het klassement. 

• Per wedstrijd mag in elke ploeg één roeier worden vervangen door een roeier van een andere 
vereniging (voor combinatieploegen geldt dit ten opzichte van de ingeschreven opstelling, het maakt 
hierbij niet uit of deze andere vereniging reeds in de combinatie vertegenwoordigd is of niet). 

• Op de Varsity telt de uitslag van de Beginners 4+ en 4* velden, mits de ploeg voldoet aan de eisen voor 
een eerstejaars ploeg. 

 
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. Puntentelling: per wedstrijd krijgen de beste negen ploegen die deelnemen aan het klassement 

respectievelijk 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 of 1 punt(en). 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  

 
10. 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. 

 
11. De winnaars krijgen de titel Best Freshmen’s Eight / Four / Quad 2021. De prijsuitreiking is tijdens de 

finalewedstrijd. Aanwezigheid op de uitreiking is gewenst, indien de ploeg niet aanwezig kan zijn, dan graag 
afmelden. 
 

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

 
13. Voor de 4*/+ velden 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 Eerstejaarsklassement in de gaten. facebook.com/eerstejaarsklassement/  

                                                           
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. 
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