
 
 
 
 

 

ARZV Roei   |   Beverdam 1   |   1822 AA Alkmaar    |  roei.arzv.nl   |   NL33RABO0357961374   |   KvK: 37129739 

Draaiboek vaardigheidsproeven ARZV Roei 

augustus 2017 

 

Algemeen 

 Het VP seizoen loopt van het begin van het jaar tot 1 okt. 

 Alle officiële info staat op https://knrb.nl/roeisport/recreatief-roeien/vaardigheidsproeven.  

 ARZV Roei organiseert 5 momenten in het jaar waarop de vaardigheidsproef geroeid kan worden; 

2 voor de jeugd en junioren (in juni en september) en 3 voor de senioren (in september).  

 

Mei 

Certificaten in de webwinkel van de KNRB. Je hebt hiervoor een account nodig. De kosten zijn € 2,75 

per stuk. Bij ARZV Roei is de afspraak dat de vereniging de certificaten voor de jeugd en junioren voor 

100% betaalt en de senioren voor 50%. De jeugd krijgt een jeugdcertificaat, junioren een 

seniorencertificaat. 

 

Juni 

Organiseer voor de vakantie een vaardigheidsproef voor de jeugd en junioren. De jeugdcoördinator 

regelt de deelnemers en de keerpuntbemensing. 

 

Taken vaardigheidsproevencommissie (VPC):  

 Tijdwaarneming bij start en finish (aanwezigheid één persoon volstaat). 

 Regelen van wat lekkers voor na afloop (mini twixjes, kitkatjes e.d.). 

 Schrijven van de certificaten. Doe dit zo snel mogelijk na de vaardigheidsproef, zodat iedereen het 

certificaat nog voor de zomervakantie heeft. Uitdelen via de jeugdcoördinator.  

 Na afloop: tijden publiceren, bijvoorbeeld op prikbord en website. 

  

Juli/augustus/september  

Een week voor aanvang van de schoolvakanties 

 Publicatie data VP senioren in alle communicatiemiddelen (bijv. prikbord, website, social media, 

verenigingsorgaan, etc.).  

 Inschrijving openen.  

 Beginnen met werven van mensen voor op de keerpunten.  

 

In de week voor de vaardigheidsproef: 

 Inschrijving sluiten.  

 Startlijsten opstellen. 

 Boten reserveren. 

 Zo nodig nog extra mensen werven voor bemanning van de keerpunten.  

 Verzamelen mobiele nummers van alle vrijwilligers op de keerpunten.  

 Startlijsten, tijdschema, overzicht keerpunten en eventuele instructies publiceren en mailen naar 

deelnemers en keerpuntvrijwilligers. Zie bijlage I en II voor een voorbeelden hiervan.  

 Taakverdeling commissieleden afspreken (minimaal 2 aanwezig, 3 is prettiger) 

 

 Iets lekkers voor na afloop inkopen. Zorg dat er ook iets lekkers is voor de vrijwilligers van de 

keerpunten en fotografen.  

 

Op de dagen zelf 

 Kandidaten registreren en deelnemerskosten innen. 

 Vrijwilligers keerpuntenmensen verwelkomen en prints van de deelnemerslijst, 

keerpuntenoverzicht en overzicht mobiele nummers meegeven.  

https://knrb.nl/roeisport/recreatief-roeien/vaardigheidsproeven
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 Deelnemers het water opjagen (20 km roeiers eerst). 

 20 km deelnemers starten. 

 Overige roeiers starten in volgorde van afstand: de lage afstanden gaan eerst, daarna volgen de 

kortere afstanden) 

 Na een goed uur zijn de eersten terug > juiste finishtijd noteren.  

 Iets lekkers aanbieden.  

 

Na de vaardigheidsproef 

 Tijden publiceren, bijvoorbeeld op prikbord en website.  

 Certificaten uitschrijven en uitdelen. 

 Kas opmaken. 

 

September 

2
e
 ronde organiseren voor de jeugd en junioren. Zie boven voor de actiepunten.  

 

Oktober 

Opgave van de afgelegde proeven jeugd & junioren en senioren aan de KNRB vóór 1 november. Er 

komt een oproep in de KNRB Ledenpost met de juiste persoon bij het Bondsbureau.  

 

November 

Data volgend seizoen prikken. De data van de vaardigheidsproeven voor de jeugd en junioren 

plannen in overleg met de jeugdcoördinator.  

 

 

Aandachtspunten 
 

Taakverdeling 

Op de dag zelf blijft minimaal één van de commissieleden op de vereniging om te starten, te finishen 

en te fungeren als aanspreekpunt/contactpersoon. Een ander lid bemant het 20km keerpunt en checkt 

op weg er naar toe of de andere keerpuntmensen op de goede plek staan (m.n. de 16km is opletten). 

 

Tijdwaarneming 

Klokken bij start en finish met één stopwatch en een reserve klok mee laten lopen. Op de keerpunten 

wordt niet geklokt.  

NB steeds meer deelnemers hebben zelf tijdwaarneming in de boot. Die van de commissie is de enige 

die geldig is.  

 

Foto’s  

Foto’s van de vaardigheidsproef zijn geen must, maar worden zeer gewaardeerd. Vraag vooraf een 

vrijwilliger om dit te doen. Foto’s kunnen gepubliceerd worden op de website, social media, etc.  

 

Financiën 

ARZV Roei vraagt de senioren een bijdrage van € 2,50 p.p. Dit is toereikend voor de helft van het 

certificaat en iets lekkers. Koffie/thee is niet inbegrepen.  

 

Website 

Op de ARZV-website is een pagina over de vaardigheidsproef. Deze wordt jaarlijks nagelopen of alle 

info nog klopt. Hier worden ook de tijden gepubliceerd.  

  



 
 
 
 

 

ARZV Roei   |   Beverdam 1   |   1822 AA Alkmaar    |  roei.arzv.nl   |   NL33RABO0357961374   |   KvK: 37129739 

Bijlage I  

Voorbeeld tijdschema  

 
 
08.00 uur Organisatie aanwezig 
 
08.10 uur 20 km-roeiers (uiterlijk) melden bij de organisatie en voldoen deelnemerskosten (€ 2,50 

p.p.) 
 
08.15 uur Idem voor de overige roeiers 

Walploeg aanwezig 
 
08.15 uur 20 km-roeiers uiterlijk oproeien naar de start (Hoornse Vaart richting Alkmaar,  ter 

hoogte 1
e
 molen aan BB na de Halvemaensbrug). 

 
08.25 uur Overige roeiers het water op en oplijnen voor de start tussen het vlot en de 

Halvemaensbrug in volgorde van af te leggen afstand: 18 km het dichtste bij het vlot, de 
12 km het dichtste naar de brug. 
 
Uiteraard kan iedereen, zodra aanwezig en verlangend om te beginnen, vast riemen 
buiten leggen. Verzoek aan de 18 –12 km-roeiers is echter met in het water leggen van 
de boot te wachten tot de 20 km-roeiers naar de start zijn vertrokken.  

  
Laat  bij het oplijnen het midden van de Hoornse Vaart vrij om de gestarte 20 km roeiers 
te laten passeren. 

 
08.30 uur Start 20 km  
 
08.35 uur Start overige afstanden (direct na de passage van de 20 km roeiers) 

Het startpunt (en de finish van alle afstanden) bevindt zich op het uiterste puntje 
(richting. Oterleek) van het vlot. 
 
De tijd tussen de starts is 10 – 15 sec. 
  

 
De boten worden door de organisatie afgeschreven. 
 
Om de recreatievaart zo goed mogelijk vóór te zijn, houden we ons strikt aan dit tijdschema. In het 
bijzonder de 20 km roeiers verzoeken we daarom dringend om op tijd op te roeien naar de start. 
 
Heel veel succes en roeiplezier gewenst! 
 
 
De Vaardigheidsproefcommissie 
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Bijlage II  

Voorbeeld overzicht start- en keerpunten voor de walploeg  

 

Startpunten 
 
Start 20 km 

Het startpunt bevindt zich op de Hoornse Vaart 400 m. ten westen van het clubhuis, door de 

Halvemaansbrug, t.o. de eerste molen aan BB. 

 

Overige starts 

Passage voorpunt boot op linker hoek van het vlot (starter staat met rug naar het clubhuis). 

 
 

Keerpunten 
 
Keerpunt 20 km 

N242  T.o. ingang haventje vóór de Roskamsluis. 

 

Keerpunt 18 km 

N242 hectometerpaaltje 51  - op de loswal (500 m na de Langebalk) 

 

Keerpunt 16 km 

N242 hectometerplaatje 50 -  op de loswal (500 m voor de Langebalk). 

Het is de loswal in de bocht van het kanaal, van waaruit je al zicht hebt op de Langebalk. 

 

Keerpunt 14 km 

N242 hectometerpaaltje 49  

Door de dichte begroeiing is het keerpunt vanaf land niet te zien. Gaan staan op de eerste loswal 

voorbij de molen na Ossa (vroeger bekend als ‘bij de dekschuiten’). Als de roeier passeert, geef je de 

aanwijzing door te roeien naar (water)bordje 8.9 en daar te keren. 

 

Keerpunt 12 km 

N242 - Steigertje t.o. de molen aan BB na Ossa. 

 

Keerpunt 8 km 

T.o. de loods van het Watersportbedrijf Broekerwerf. 

 

Keerpunt 6 km 

Vóór de spoorbrug, bij bord ‘op afstand bediende brug’. 

 

Keerpunt 4 km 

Even voorbij het Shellstation, bij begin eerste bomenrij. 

 

Finish 

Alle afstanden bij passage voorpunt boot op linker hoek van het vlot. 

 

Op de keerpunten 4 t/m 8 km kun je alleen per fiets komen. 

De keerpunten van 10 – 20 kilometer zijn per fiets en per auto bereikbaar. 

Bij de Roskamsluis is links en rechts van de N242 mogelijkheid je auto neer te zetten. 

Bij de hectometerpaaltjes 49, 50 en 51 zijn parkeerhaventjes. 

 


