
Agendapunt 8c: Invoeren blauwdruk wedstrijdkalender 

  

Op dit moment (3 april) stukken niet beschikbaar - eerder deze week wel. 

Dit zal te maken hebben gehad met de live-gang van de nieuwe website. Ik kan de 

stukken daar nu vinden: https://knrb.nl/artikel/av-stukken/ 

  

Uitgangspunt ARB: Er is begrip voor de wens van de KNRB om centraal de klassering en 

wedstrijdnummers te bepalen en coördinerend op te treden tussen wedstrijdorganisaties. 

Echter, er zijn zorgen dat de wedstrijdcommissies onnodig lang in onzekerheid wordt 

gelaten. Dat zal met name klemmen bij organisatie van vrijwilligers, die steeds moeilijker 

te vinden zijn.    

Er is begrip voor deze zorg. Het proces is nu zo ingericht dat het transparant is op welk 

moment stappen worden genomen en het daarmee voor wedstrijdorganisaties ook 

duidelijk is wanneer knopen over de kalender doorgehakt zijn. Dat leidt tot een 

definitieve kalender op 1 juli van het voorafgaande kalenderjaar. Mocht na het eerste jaar 

blijken dat dit een onwenselijk moment is kan hier na evaluatie uiteraard een wijziging in 

plaatsvinden. De blauwdruk voorziet in een structuur van gedegen evaluatie met de 

betrokken partijen en dankzij het inzichtelijke proces is het eenvoudiger om 

aanpassingen te maken aan specifieke onderdelen. 

  

1. Kunnen de klassieke wedstrijden, die al jarenlang op hetzelfde moment en dezelfde 

locatie worden georganiseerd in de blauwdruk worden gezet?  

o Voorbeeld: De ARB is decennialang op het eerste weekend van juni op de 

bosbaan, naar volle tevredenheid. Zekerheid/comfort is cruciaal voor de 

organisatie 

Het is niet de insteek van de blauwdruk om vooraf wedstrijden in te vullen. Wel wordt er 

bij de bouw van de blauwdruk rekening gehouden met bestaande wedstrijden, net zoals 

er rekening wordt gehouden met alle andere factoren die invloed hebben op de 

totstandkoming van de kalender. Het is niet de intentie om bestaande wedstrijden 

onzekerheid te geven, het is wel de intentie om de verschillende doelgroepen een zo 

gebalanceerd mogelijke kalender te bieden. Het kan daarbij voorkomen dat van 

wedstrijdorganisaties bepaalde mate van flexibiliteit wordt gevraagd.   

2. Wat gebeurt er als 2 wedstrijden voor hetzelfde weekend opteren? Op basis van 

anciënniteit / traditie? Of twee wedstrijden samenvoegen? 

o Opvallend is dat de criteria waarop beslissingen worden genomen niet 

duidelijk zijn (waar ligt de prioriteit bij toedeling/afweging). Een reglement 

mist. 

Op het moment dat twee wedstrijden voor hetzelfde weekend opteren zal het 

bondsbureau met beide wedstrijden contact opnemen in periode 1 april tot 1 mei. In dat 

contact worden de belangen van de twee wedstrijden besproken en wordt gekeken of de 

beide organisaties in samenspraak tot een oplossing kunnen komen. Als dit niet het 



geval is wordt de KNRB Commissie Nationale Wedstrijden gevraagd advies uit te 

brengen aan het bestuur, waarna een bestuursbesluit volgt.  

3. Wie bepaalt waar wedstrijden worden gehouden en kan daar zekerheid over worden 

geboden? 

o Voorbeeld1: De Amsterdamsche roeibond zal de ARB niet in Rotterdam 

organiseren 

o Voorbeeld2: De Head, Tweehead, Jeugdhead en Heineken zullen niet op 

de Maas worden georganiseerd. 

o Voorbeeld3: De Varsity zal niet (weer) op de Vliet in Leiden worden 

georganiseerd. 

De blauwdruk zal voorzien in locaties die passen bij een gezonde balans op de 
wedstrijdkalender die aansluit bij behoeftes van onder andere de wedstrijdorganisaties, 
maar bijvoorbeeld ook bij de contractuele afspraken met de verschillende roeibanen. Het is 
niet de intentie om bestaande wedstrijdorganisaties te forceren naar een andere locatie. Het 
is echter niet uit te sluiten dat de blauwdruk door samenkomst van alle belangen enige mate 
van flexibiliteit vraagt van wedstrijdorganisaties. Een blauwdruk zal hierin nooit voorzien van 
een perfecte situatie voor alle belanghebbenden, echter worden wel alle partijen op 
eenzelfde wijze gewogen in de totstandkoming van de kalender. Dit moet leiden tot een 
kalender die aansluit bij de behoeftes van de roeiers, wedstrijdorganisaties, vrijwilligers, 
coaches, de contractuele afspraken met de roeibanen en andere factoren.  


