
 Begeleidend schrijven blauwdruk wedstrijdkalender 2023. 

 Inleiding 
 Ieder  jaar  adviseert  de  KNRB  Commissie  Nationale  Wedstrijden  (CNW)  over  de  wedstrijdkalender  voor 
 nationale  wedstrijden,  op  basis  waarvan  het  bestuur  van  de  KNRB  over  de  wedstrijdkalender  beslist.  De 
 procedures  en  het  tijdspad  voor  het  vaststellen  van  de  wedstrijdkalender  zijn  bepaald  in  Huishoudelijk 
 Reglement van de KNRB (artikel 56). 

 Door  de  groei  van  het  wedstrijdroeien  is  het  aantal  nationale  wedstrijden  uitgebreid  waardoor  het 
 opstellen  van  een  programma  een  complexe  puzzel  is  geworden.  Bij  het  opstellen  van  de 
 wedstrijdkalender  houdt  de  CNW  zoveel  mogelijk  rekening  met  allerlei  wensen  en  belangen  vanuit  de 
 roeiwereld. 

 Voor  de  wedstrijdkalender  van  2023  hanteert  de  CNW  een  nieuwe  methode,  goedgekeurd  in  de  KNRB 
 AV  van  9  april  2022.  Hierbij  wordt  er  voor  de  publicatie  van  de  conceptkalender  eerst  een  blauwdruk 
 gevormd  op  basis  van  een  brede  inventarisatie  van  wensen  en  belangen.  Voor  het  vormen  van  de 
 blauwdruk  is  er  gesproken  met  juniorenroeiers  &  -coaches,  studentenroeiers  &  -(prof)coaches, 
 Senioren,  Masters,  de  NSRF,  Algemene  verenigingen,  wedstrijdleidingen,  wedstrijdorganiserende 
 verenigingen, het KNRB Bondsbureau, de Bondscoaches en de Kamprechtercommissie. 

 Het  uitgangspunt  van  de  blauwdruk  is  om  enerzijds  meer  sturing  te  kunnen  geven  aan  het  centraal 
 zetten  van  de  ontwikkeling  van  de  roeier  en  anderzijds  om  wedstrijdorganiserende  verenigingen 
 voorafgaand  aan  de  keuze  van  een  voorkeursdatum  meer  inzicht  te  geven  in  welke  doelgroepen  er  dat 
 weekend zullen deelnemen aan een wedstrijd. 

 Overzicht doelgroepen en wedstrijdvormen 
 Algemene  verenigingen  en  studentenverenigingen  kennen  een  grote  jaarlijkse  instroom  van 
 enthousiaste  roeiers.  Verenigingen  proberen  op  alle  niveaus  in  de  ontwikkeling  van  de  roeier  doelen  te 
 stellen waardoor roeiers lang en met plezier blijven roeien. 

 Doelgroep  Velden  Maximale aantal roeiers 
 Junioren 12-14  < 15  NB 
 Junioren breedtesport  <19, < 17  700+ 
 Junioren wedstrijdsport  <19, < 17  300 
 Eerstejaars competitie  Onervaren C4+  1.804 
 Eerstejaars Top C4  Klassement C4+  176 
 Eerstejaars wedstrijd  Alle EJ-velden, B-velden (4+, 8+)  592 
 Ouderejaars competitie  1.070 
 Gevorderden  Alle G-velden & B-velden (1x, 2x, 2-)  420 
 Elite  Alle E-velden  260 
 Masters  Leeftijdscategorieën v.a. 28 jaar  NB 

 Tabel 1: Aantallen per doelgroep (bron: Corona WAB-plan inventarisatie 2021). 



 Een  deel  van  de  roeiers  vindt  zijn  doel  op  Nationale  wedstrijden.  Hiervoor  kennen  we  nu  de  volgende 
 wedstrijdvormen. 

 Wedstrijdvorm  Totaal  Junioren  Senioren  Masters 
 Leeftijdscategorie  12/14  15/16  17/18  1e jaars  Dev  U23  >U23  >28j 
 Langebaan  7  1  1  6  6  7  7  7  7  4 
 Boord aan Boord 2K (vw-fin)  9  2  9  9  9  9  9  9 
 B-B 2k (toernooivorm)  2  2  2  2 
 B-B (1-vs-1 knock-out)  2  2 
 B-B 500m  4  3  1  3  3  3  3  3  3 
 4-kamp, 250m/750m/2,5K/5K  1  1  1  1  1  1  1 
 Broken 2K (1K/500m)  1  1  1  1 
 Ergometerwedstrijd  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
 Tabel 2: wedstrijdvormen per doelgroep in seizoen 2022. 

 Voor  meer  stimulans  bij  de  1  ste  en  2  de  jaar-wedstrijdroeiers  zijn  klassementen  (JIK,  JOK,  EJK  en  DK) 
 uitgeschreven. 

 Inventarisatie van wensen en belangen 
 Uit  de  inventarisatie  voor  de  wedstrijdkalender  2023,  en  later,  zijn  onder  meer  de  volgende  wensen 
 geïnventariseerd. Deze opsomming geeft in willekeurige volgorde de meest gehoorde punten aan. 

 1.  Junioren  12  –  14  kunnen  regionale  wedstrijden  starten  (DiNHo,  regiowedstrijden,  etc.).  Een 
 deel  van  deze  roeiers  zijn  al  op  hun  10  de  jaar  begonnen  met  roeien  en  zijn  deze  wedstrijden 
 uitgegroeid.  Op  nationaal  niveau  worden  dan  enkel  de  ARB  en  DIYR  in  Nederland  aangeboden. 
 Internationaal  kan  ook  in  België  en  Duitsland  worden  gestart.  Meer  wedstrijden  (1K  en  korter) 
 zijn gewenst. 

 2.  Junioren  wedstrijdsport  is  van  hoog  niveau.  De  stap  van  breedtesport  naar  wedstrijdsport  is  te 
 groot. Meer aangepaste wedstrijden (zoals broken 2K) zijn gewenst. 

 3.  Junioren  (ouders)  willen  in  schoolvakanties  met  kinderen  op  vakantie.  Het  seizoen  van 
 juniorenroeiers  eindigd  het  eerste  weekend  van  de  grote  schoolvakantie  (meestal  in  juli). 
 Aanpassen van wedstrijdkalender, zodat dit mogelijk is, is gewenst. 

 4.  Junioren  hebben  eindexamens.  Het  is  wenselijk  als  er  rekening  wordt  gehouden  met  deze 
 drukke periode. 

 5.  Bondscoach  wenst  voor  de  junioren  ook  aan  het  eind  van  seizoen  een  selectiemogelijkheid  in 
 de skiff. 

 6.  Voor  veel  (studenten-)verenigingen  is  het  moeizaam  om  roeiers  voor  een  langere  tijd  (>2  jaar) 
 aan  de  wedstrijdroeisport  te  binden.  De  aantallen  dalen  van  592,  naar  420  tot  260  voor 
 respectievelijk  1  ste  jaar,  gevorderden  en  elite.  Het  huidige  systeem  van  klassementen, 
 prestatiepunten  en  indeling  van  niveaus  (beginners,  gevorderden  en  elite,  eerstejaars, 
 development)  zorgt  voor  een  te  lage  winstkans  voor  ouderejaars.  Roeiers  moeten  aan  het  begin 
 van  het  jaar  een  redelijke  verwachting  op  ‘winnen’  hebben.  Dit  lijkt  in  het  huidige  systeem  alleen 
 bij  eerstejaars  te  worden  gerealiseerd.  Aanpassing  in  wedstrijden  en  klassementen  helpt  dit  te 
 doorbreken. 

 7.  Studenten  hebben  behoefte  om  periodiek  met  de  hele  vereniging  (verenigingsploegen)  naar 
 een wedstrijd te gaan. 

 8.  Voor senioren: maximaal 3 – 5 klassementswedstrijden per jaar is voldoende. 
 9.  Voor senioren: ook klassement voor ouderejaars (in grotere boten). 

 3  ARB 500m, cat. 12-14 jaar. 
 2  ZRB is hier een 2K wedstrijd. 
 1  Tweehead/Jeugdhead/Skiffhead is hier 1 wedstrijd. 



 10.  Voor senioren: selectiewedstrijden voor wereldcups toevoegen aan de kalender. 
 11.  Seizoen voor studenten eindigt bij voorkeur het eerste weekend van juli. 
 12.  Nationaal  roeiteam  (Bondscoaches):  er  zijn  voorkeursweekenden  en  voorkeursvormen  op  het 

 gebied van wedstrijdvorm voor NK’s uitgesproken. 
 13.  Het is wenselijk om pre-masters toe te voegen voor ex-studentenroeiers. 
 14.  Voor masters bestaan geen 1K wedstrijden. Een reeks van deze wedstrijden is gewenst. 
 15.  Voor alle wedstrijdroeiers geldt bij voorkeur minimaal 1 weekend vrij tussen wedstrijden. 
 16.  Voor alle wedstrijdroeiers geldt dat zij meerdere keren in een weekend willen starten. 
 17.  Voor alle wedstrijdroeiers geldt dat een afwisseling van banen WAB, BB, Tilburg wenselijk is. 
 18.  Voor alle wedstrijdroeiers geldt dat een afwisseling in wedstrijdvorm wenselijk is. 
 19.  Wedstrijdorganiserende  verenigingen  hebben  uitdaging  om  de  begroting  dekkend  te  krijgen.  De 

 wedstrijdkalender  moet  hiermee  rekening  houden.  Door  junioren  12-14  en  masters  toe  te 
 voegen zou dit opgelost kunnen worden. 

 20.  Wedstrijdorganiserende  verenigingen  wisselen  bij  voorkeur  niet  te  vaak  van  startafstand  (bijv. 
 2k  naar  1k)  omdat  dit  een  gat  in  het  tijdschema,  en  daarmee  een  gemis  aan  inschrijfgelden, 
 oplevert. Nader overleg is hiervoor noodzakelijk. 

 21.  Sommige  wedstrijdorganiserende  verenigingen  hebben  een  traditionele  opzet  en  plek  in  het 
 seizoen en willen deze bij voorkeur in stand houden. 

 22.  Wedstrijdorganiserende  verenigingen  hebben  voorkeuren  voor  een  datum  in  het  seizoen  en 
 een te bedienen doelgroep. 

 23.  Kamprechters,  Motorbootbestuurders  (Mobo’s)  en  andere  vrijwilligers  willen  niet  ieder  weekend 
 in  het  seizoen  actief  zijn.  De  wens  van  de  wedstrijdroeiers  om  minimaal  1  weekend  vrij  tussen 
 wedstrijden  te  hebben  lijkt  hierbij  aan  te  sluiten.  Echter,  dit  is  zonder  rekening  te  houden  met  de 
 competitiewedstrijden. 

 24.  De eerste langebaanwedstrijd is bij voorkeur zo laat mogelijk in het voorseizoen. 

 Op  basis  van  de  bovenstaande  wensen  en  aanbevelingen  wordt  de  blauwdruk  gepresenteerd.  Hierbij 
 zijn  voor  wedstrijdorganiserende  verenigingen  de  volgende  zaken  nog  relevant  bij  het  doorgeven  van 
 een keuze: 

 -  Er  is  een  onderscheid  gemaakt  tussen  Verplichte  doelgroepen  (V)  en  Optionele  doelgroepen 
 (O).  Buiten  deze  verplichtingen  en  suggesties  om  is  het  mogelijk  om  andere  doelgroepen  te 
 bedienen. 

 -  De  NK  Stuurgroep  zal  in  juni  een  besluit  vormen  over  de  toewijzing  van  NK’s  Klein  en  Groot 
 (Junioren en Senioren). Dit gaat in overleg met wedstrijdorganiserende verenigingen. 

 -  Een  wedstrijdorganiserende  verenigingen  mag  een  ander  weekend  als  voorkeur  doorgeven  dan 
 nu als suggestie wordt gegeven in de blauwdruk. Hiervoor is wel een toelichting vereist. 


