
 

Aanmelden van nationale wedstrijden op basis van een blauwdruk 
 
Ieder jaar adviseert de commissie nationale wedstrijden 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). 
1 april: deadline voor het aanmelden van nationale wedstrijden, met een voorkeursdatum op de 
wedstrijdkalender. Een oproep daarvoor staat in de ledenpost. 
1 mei: publicatie voorlopige wedstrijdkalender 
1 juni: deadline voor bezwaren 
1 juli: publicatie definitieve wedstrijdkalender 
 
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 commissie nationale wedstrijden zoveel mogelijk rekening met allerlei 
wensen en belangen vanuit de roeiwereld. Desondanks is het een onmogelijke puzzel om aan alle 
wensen van individuen of groepen tegemoet te komen. 
 
De afgelopen maanden heeft de commissie nationale wedstrijden gewerkt aan een alternatieve aanpak. 
Verwacht wordt dat met deze alternatieve aanpak een grotere mate van consensus mogelijk is van alle 
belangen binnen de roeisport. De door het bestuur gesteunde voorstel van de commissie nationale 
wedstrijden houdt het volgende in: 
 
De commissie nationale wedstrijden inventariseert vooraf de belangen van de verschillende geledingen 
binnen de roeisport. Denk daarbij aan de inzet van de kamprechters, de verdeling van de wedstrijden 
voor de (bonds)coaches, de contractuele afspraken met de roeibanen, en ook de belangen van de 
wedstrijdorganisaties. 
 
Voorbeelden van belangen die spelen: 
1. Het NK klein voor junioren heeft een extreem groot skiff-veld. De wedstrijd voor het NK klein wordt 

gebruikt voor training in de skiff. Daardoor zijn veel junioren op twee achtereenvolgende wedstrijden 
alleen aan het skiffen. Dit is voor een groot deel van de junioren roeiers niet wenselijk volgens de 
junioren coaches. 

2. Het NK klein dient voor de junioren bondscoach als selectie voor de in mei gehouden Europese 
kampioenschappen. 

3. Op basis van de groei van deelnemers aan het aantal nationale boord-aan-boord-wedstrijden is het 
aantal wedstrijden uitgebreid van acht naar twaalf wedstrijden.  

4. Coaches streven naar een frequentie van eens in de twee weken een wedstrijd 
5. Het einde van het seizoen in juli is tot stand gekomen op basis van wensen van de studenten- en 

junioren-vertegenwoordigers gezien de lustrumweken en zomervakantie. 
6. De profcoaches wensen bij de toewijzing van de klassementen (EJK, DK, JIK, JOK) dat er naast de 2-

weken-cyclus ook rekening wordt gehouden met een goede verdeling over de verschillende 
wedstrijdbanen, het samenhouden van verschillende boottypes binnen één klassement (DK 4- start 
samen met DK 2x) en een gewenst maximumaantal wedstrijden per klassement. 

7. De sprintwedstrijden zijn gekoppeld aan 2K wedstrijden, waardoor deze wedstrijden zelf ook een 
belang hebben om laat in het seizoen plaats te vinden. 

8. Er moet voldoende capaciteit aan Kamprechters en Motorbootbestuurders zijn om meerdere 
wedstrijden te draaien in hetzelfde weekend. 

 
De komende maanden verzamelt de commissie nationale wedstrijden zoveel mogelijk input van de 
KNRB-leden  
 
Rekening houdend met deze belangen publiceert de commissie nationale wedstrijden in maart een 
blauwdruk voor de wedstrijdkalender met de daarbij behorende profielen. De wedstrijdorganisaties 
kunnen dan inschrijven op een van de wedstrijden op basis van de datum en het profiel. De maand april 
wordt gebruikt voor overleg en dan kan volgens de bestaande procedure de voorlopige 
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wedstrijdkalender aan het bestuur van de KNRB worden voorgesteld, waarbij alle eerdergenoemde 
belangen zijn meegewogen. Het bestuur neemt vervolgens een besluit op basis van dit voorstel. 
 
In de bijlage vindt u een voorbeeld wedstrijdkalender waarop de wedstrijdverenigingen zich kunnen 
inschrijven. 
 
 


