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WELKOM 
 
De Koninklijke Nederlandsche Zeil- & Roeivereeniging is opgericht in 1847 en is de oudste 
watersportvereniging in Nederland. In haar geschiedenis heeft de KNZ&RV veelvuldig aan 
de wieg gestaan van belangrijke ontwikkelingen en initiatieven in de watersport, zoals 
bijvoorbeeld de oprichting van de Koninklijke Nederlandse Roeibond (KNRB) en het 
Koninklijk Nederlands Watersport Verbond (KNWV). Van beide is de KNZ&RV nog steeds de 
ere-voorzittende vereniging. 

Het beleid van de Koninklijke is er op gericht om alle groepen leden aan hun trekken te laten 
komen en daarvoor verschillende activiteiten te organiseren. In de eerste plaats is het 
organiseren van wedstrijden al sinds jaar en dag een belangrijke missie.  

 

 
 
 
www.knzrv.nl 
https://www.facebook.com/RoyalPampusCup2018/   
 
M. van Dis, voorzitter der KNZ&RV 
 
P. Völker, wedstrijdleider Royal / Pampus Cup 
 

  

https://www.knzrv.nl/doel-van-de-vereeniging
http://www.knzrv.nl/
https://www.facebook.com/RoyalPampusCup2018/


KNRB Handboek ploegcaptains voor coastal rowing races KNRB 
 

 
4 

ORGANISATIECOMMISSIE 
 

Algemene informatie 

Naam Roeivereniging Koninklijke Nederlandsche Zeil & Roei Vereeniging 

Voorzitter van de Jury Peter Boeken 

Wedstrijdleider Pieter Völker 

Hoofd Veiligheid Havenmeester IJsbrand 

 
 

NOODNUMMERS 
 
 

 EHBO: 112 indien levensbedreigend  en +31 6 20146897 voor andere situaties 

 Verloop wedstrijd: +31 6 39750720 
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Registratiecentrum 
 
Vanaf 12:00 uur kunt zich melden bij de wedstrijdtafel. 
 
 

Ruimte voor de meeting van de ploegcaptains 
 
Er is op het terrein voldoende ruimte voor overleg.  
 

Botenstalling 
 
Vanaf 11:30 uur kunt u de boot te water laten; u ontvangt ter plekke de informatie.   
 

Kleedkamers en douches 
 
Er zijn ruime kleedkamers met vier douches voor dames en heren, deze bevinden zich op de 
begane grond bij de hoofdingang van de Sociëteit. 
 

Sanitaire voorzieningen 
 
Bevinden zich op dezelfde locatie als de douches. 
 

Stuurliedenweging 
 
X 
 

Botenweging 
 
X 
 

Logistiek tewaterlatingen en botenwissels 
 
Er zijn twee locaties om de boot te wisselen. Tijdens het palaver ontvangt uw stuur de 
instructies. 
 

Drinkwatervoorziening 
 
In de kleedkamers. 
 

Eten en drinken 
 
In de Pampusbar is een ruime keuze. 
 

Medische faciliteiten 
 
Kantoor havenmeester. 
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De races 
 

Meeting van de ploegcaptains / palaver 
[waar en wanneer?] 
 

Het wedstrijdgebied 
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Tijdwaarneming en publicatie resultaten 
 
Digitale waarneming, publicatie na de prijsuitreiking. 
 
 

Prijsuitreiking 

 

Vanaf 16:30 uur bij de borrel. 
 
 
 

Startprocedure 
 
Samenvatting van de startprocedure: 
 

Tijd Visuele signalen Geluidssignalen 

- 3 minuten 
 

3 ballen (rood met 
een wit kruis)  

3 korte stoten op 
de toeter 

- 2 minuten 
 

2 ballen (rood met 
een wit kruis)  

2 korte stoten op 
de toeter 

- 1 minuut 
 

1 bal (rood met 
een wit kruis)  

1 korte stoot op de 
toeter 

START 
     

valt 

De resterende bal 
laten zakken (rood 
met een wit kruis) 

    LANG 

Lange stoot op de 
toeter 

Massale valse start 
    zwaaien 

Starter zwaait met 
de rode vlag 

herhaald 

Herhaalde korte 
stoten op de toeter 

 
Zie voor de volledige beschrijving ook de reglementen achterin deze Captains Manual. 
 
Let op: in afwijking van de reglementen zullen de visuele startsignalen niet bestaan uit rode 
ballen met een wit kruis, maar uit vlaggen.  
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VOORLOPIG PROGRAMMA 
 
 
 

tijd      

  
 

Royal Pampus Cup 2018 

11:30 
 
Boten te water 

12:00 
 
ontvangst 

12:45 
 
Palaver (alle teams Dames en Heren) 

13:10 
 
oproeien DAMES 

13:30 
 
start DAMES  

14:15 
 
Finish 

14:40 
 
oproeien HEREN 

15:00 
 
start HEREN 

15:45 
 
Finish 

16:00 
 
boten uit het water  

16:30   borrel + prijsuitreiking 
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Samenvatting van de belangrijkste spelregels 
 
23. Bij de start (Regel 73) 
Bij kustroei-evenementen is er geen startzone. De ploegen zijn verantwoordelijk voor hun eigen 
materiaal in geval van schade. 
 
Twee minuten voor de geplande starttijd moeten de ploegen zich in de buurt van de startlijn 
bevinden. 
 
De starter kan de wedstrijd laten beginnen zonder te letten op afwezigen. 
 
24. De startprocedure (Regel 74) 
24.1 De start (vliegend) 
Elke boot mag zelf zijn positie kiezen op de startlijn, maar het is de verantwoordelijkheid van elke 
ploeg om te zorgen dat ze andere boten niet hinderen. Als boten elkaar hinderen of als dat dreigt te 
gebeuren, dan moet elke ploeg proberen dit te vermijden. Hoe dan ook moeten de ploegen de 
instructies van de starter of de scheidsrechter opvolgen als dergelijke instructies worden gegeven. 
 
De starter kan worden bijgestaan door andere scheidsrechters die onder zijn bevel staan. De starter 
is in principe circa 50-100 meter achter de startlijn gepositioneerd. Hij zorgt ervoor dat hij duidelijk 
zicht heeft op alle boten en dat de startsignalen duidelijk zichtbaar zijn voor alle ploegen op de 
startlijn. De starter moet een duidelijk herkenbare jas dragen. 
 
Er moet een kamprechter zijn die precies op de startlijn staat. 
 
De kamprechter is verantwoordelijk voor het identificeren van eventuele boten die zich aan de 
parcourszijde van de startlijn bevinden op het moment dat het startsein wordt gegeven. Hij brengt 
onmiddellijk de starter en de scheidsrechters op de hoogte van zijn besluit hierover. De ploegen die 
in overtreding zijn, krijgen een waarschuwing in overeenstemming met Regel 25. 
 
De startprocedure is als volgt: 
 
24.1.1 Het is de verantwoordelijkheid van elke ploeg om te zorgen dat geen enkel deel van hun boot 

zich aan de parcourszijde van de startlijn bevindt op het moment dat het startsein wordt 
gegeven. De kamprechter is niet verplicht om ploegen hierover instructies te geven voordat 
het startsein wordt gegeven. Ploegen in het startgebied dienen te allen tijde nauwgezet de 
instructies van de starter of de scheidsrechter op te volgen. Een ploeg die deze instructies niet 
opvolgt, kan worden bestraft. Nadat hij het 3-minuten-, 2-minuten- en 1-minuutsignaal heeft 
gegeven zoals omschreven in 24.1.2, 24.1.5 en 24.1.6 van dit handboek, mag de starter de 
wedstrijd laten beginnen op de afgesproken tijd zonder te letten op de positie van de ploegen. 

 
24.1.2 Drie minuten voor de start zal de starter tegelijkertijd: 

 Drie ballen boven elkaar hijsen (elke bal moet rood zijn met een wit kruis erop, duidelijk 
zichtbaar zijn vanaf de startlijn en niet kleiner dan 50 cm in doorsnee zijn); en  

 Drie heldere, korte stoten op een toeter laten horen. 
 
24.1.3 Alle boten moeten in de buurt van de startlijn blijven. Nadat de drie minuten zijn verstreken, 

kan het startsein worden gegeven, zelfs als niet alle boten de startpositie hebben bereikt. 
 
24.1.4 Elke ploeg moet zelf de tijd tot de start in de gaten houden. Het is de verantwoordelijkheid 

van de ploegen om dicht bij de startlijn te zijn als de wedstrijd gaat beginnen en geen valse 
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start te veroorzaken. Er worden geen instructies gegeven aan ploegen over het aligneren, 
tenzij de kamprechter van mening is dat er te veel boten over de startlijn liggen en dat de 
wedstrijd niet op een veilige of eerlijke manier kan beginnen. 

 
24.1.5 Twee minuten voor de start zal de starter tegelijkertijd: 

 Een van de drie opgehesen ballen laten zakken; en 

 Twee heldere, korte stoten op de toeter laten horen. 
 

24.1.6 Eén minuut voor de start zal de starter tegelijkertijd: 

 Een van de twee resterende ballen laten zakken; en 

 Eén heldere, korte stoot op de toeter laten horen. 
 
24.1.7 Als de starttijd is aangebroken, geeft de starter het startsein door tegelijkertijd: 

 De resterende bal te laten zakken; en 

 Eén lange stoot op de toeter te laten horen. 
 
Precies drie minuten na het begin van de startprocedure moet de starter de bal laten zakken. 
 
Het moment dat de overgebleven bal naar beneden begint te zakken, wordt beschouwd als de 
officiële start van de wedstrijd. 
 
Samenvattende tabel van de startprocedure (vliegend) 
 

Tijd Visuele signalen Geluidssignalen 

- 3 minuten 
 

3 ballen (rood met 
een wit kruis)  

3 korte stoten op 
de toeter 

- 2 minuten 
 

2 ballen (rood met 
een wit kruis)  

2 korte stoten op 
de toeter 

- 1 minuut 
 

1 bal (rood met 
een wit kruis)  

1 korte stoot op de 
toeter 

START 
     

valt 

De resterende bal 
laten zakken (rood 
met een wit kruis) 

    LANG 

Lange stoot op de 
toeter 

Massale valse start 
    zwaaien 

Starter zwaait met 
de rode vlag 

herhaald 

Herhaalde korte 
stoten op de toeter 

 

24.1.8 Als de kamprechter van mening is dat er veel ploegen aan de parcourszijde van de startlijn zijn 
op de aangegeven starttijd, of als de starter ziet dat er veel ploegen buiten hun schuld te laat 
bij de start zijn, dan kan de starter naar eigen goeddunken de start vertragen. Hij kan ook de 
wedstrijd op tijd laten beginnen en indien nodig straffen opleggen zoals voorzien in deze 
regels. 

 
24.4 Verlate start 
Als de start van een specifieke bootcategorie om een bepaalde reden vertraagd is, zal de starter die 
bootcategorie of -categorieën op de hoogte brengen van de vertraging. Als de hele wedstrijd later 
moet beginnen, laat de starter alle signalen zakken. Hij begint opnieuw met het aftelproces van drie 
minuten, nadat hij dit aan de wachtende ploegen heeft medegedeeld. 
 
25. Valse start (Regel 75) 
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Vliegende start – Een ploeg maakt een valse start als enig deel van de ploeg, de boot of het materiaal 
zich aan de parcourszijde van de startlijn bevindt op het moment dat het startsein wordt gegeven. 
 
De kamprechter is de enige die mag beslissen of er sprake is van een valse start. 
 
25.1 Consequenties van een valse start 
25.1.1 Individuele valse start 

Vliegende start – Een ploeg die een valse start veroorzaakt, mag doorgaan met de wedstrijd 
maar krijgt een tijdstraf van twee minuten. Als de omstandigheden dat toelaten, moet één 
enkele bal worden gehesen om aan te geven dat één of meer ploegen een straf hebben 
gekregen vanwege een valse start. 

 
25.1.2 Massale valse start 

Als tijdens een wedstrijd de kamprechter aangeeft dat een aantal boten een valse start hebben 
veroorzaakt, dan kan de starter besluiten de wedstrijd stop te zetten en opnieuw het startsein 
te geven. Ook kan hij de wedstrijd laten doorgaan en straffen opleggen aan alle betrokken 
boten. Als de starter besluit de wedstrijd te staken, doet hij dit door een rode vlag te hijsen en 
herhaalde korte stoten op de toeter te geven. Als een massale valse start is veroorzaakt door 
de weersomstandigheden of andere externe invloeden, maar de kamprechter is van mening 
dat het een eerlijke start was, dan kan hij de starter adviseren de wedstrijd te laten doorgaan 
met of zonder straffen voor de individuele ploegen. 

 
26. Verantwoordelijkheid van de roeiers (Regel 77) 
Alle ploegen moeten deelnemen in overeenstemming met de regels. Als een ploeg zich niet aan de 
regels houdt, inclusief wanneer een boot een andere boot hindert en daarbij een voordeel behaalt, 
kan de ploeg worden bestraft. 
 
Een ploeg die om welke reden dan ook niet het volledige door de organisatiecommissie uitgezette 
parcours afrondt, inclusief het niet ronden van enkele of alle keerpunten, moet hiervan aan het eind 
van de wedstrijd melding maken bij de finishjury, bij een andere scheidsrechter of bij de 
organisatiecommissie. Bij het resultaat van een dergelijke ploeg staat DNF (niet gefinisht). 
 
27. Hinder (Regel 78) 
Een ploeg hindert een andere ploeg als hij van baan verandert om te voorkomen dat een andere 
ploeg kan passeren, als hij geen voorrang geeft als dat vereist is volgens deze regels of als hij een 
aanvaring veroorzaakt met een andere ploeg door geen voorrang te geven als dat vereist is volgens 
deze regels. 
 
27.1 Voorrangsregels 
Als drie of meer boten zich in dezelfde baan bevinden en een stuur redelijkerwijs van mening is dat 
er onvoldoende ruimte tussen zijn boot en de andere is, dan kan de stuur een van de ploegen 
waarschuwen door het bootnummer te roepen en te zeggen “Boot nummer --!” –“Let op!” – “Geef 
voorrang!!” De aangesproken boot moet zijn koers voldoende veranderen om ruimte te maken voor 
de andere boot. Zo niet, dan kan de scheidsrechter deze ploeg bestraffen. 
 
Een boot of boten mag/mogen niet opzettelijk of anderszins een andere boot hinderen die op weg is 
naar een keerpunt of een ander merkteken van het parcours. 
 
Als twee of meer ploegen samenwerken om een andere ploeg of ploegen te benadelen of om een 
andere ploeg of ploegen te helpen, kunnen alle ploegen van de club(s) of lidfederatie(s) die bij een 
dergelijke samenwerkingsactie betrokken zijn, worden gediskwalificeerd. 
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27.2 Aanvaringen 
In geval van aanvaringen (van boten of riemen) en als een van de ploegen protesteert, zal de 
scheidsrechter beslissen wie schuldig is en eventueel een straf opleggen aan de boot die 
verantwoordelijk is voor de aanvaring. 
 
27.3 Inhalen 
Het is de verantwoordelijkheid van een ploeg die een andere ploeg inhaalt om die ploeg niet te 
hinderen. Een ploeg die wordt ingehaald mag de inhalende ploeg niet in de weg varen. 
 
Als een ploeg die wordt ingehaald de inhalende ploeg blokkeert of hindert door van koers te 
veranderen of op andere wijze, kan de scheidsrechter de ploeg die de obstructie of hinder 
veroorzaakt een tijdstraf van 60 seconden opleggen. Hij kan de ploeg ook uitsluiten van deelname of 
andere passende maatregelen treffen in overeenstemming met het reglement. 
 
27.4 Ronden van een keerpunt 
Bij de keerpunten moeten ploegen voorkomen dat ze andere ploegen hinderen en zich aan de 
inhaalregels houden. 
 
De ploegen zijn zelf verantwoordelijk voor het sturen en moeten de aanwijzingen van de 
scheidsrechters opvolgen, ook die van de scheidsrechters bij de keerpunten. 
 
Om in het eindklassement van het evenement te komen, moeten alle ploegen alle keerpunten 
ronden en het volledige door de organisatiecommissie aangegeven parcours afleggen. 
 
28. Eind van de race (Regel 80) 
Een ploeg heeft de wedstrijd voltooid als de voorsteven van zijn boot de finishlijn tussen de twee 
boeien heeft bereikt. Alle ploegleden moeten de wedstrijd beginnen en afmaken. 
 
29. Gelijke finish (Regel 81) 
Als twee of meer ploegen zo dicht bij elkaar finishen dat het verschil niet kan worden bepaald, dan 
wordt de uitslag een 'gelijke finish' genoemd tussen de ploegen in kwestie. In geval van een gelijke 
finish treedt de volgende procedure in werking: 
 
29.1 Als in een voorronde zich een gelijke finish tussen ploegen voordoet en als slechts een van de 
ploegen door zou gaan naar de volgende ronde, dan gaan alle ploegen die betrokken waren bij de 
gelijke finish door naar de volgende ronde, op voorwaarde dat er voldoende boten kunnen 
deelnemen. Als er onvoldoende boten beschikbaar zijn, dan zullen de voorzitter van de jury en de 
wedstrijdleider, in de aanwezigheid van de betrokken ploegcaptains, loten tussen de ploegen die 
betrokken waren bij de gelijke finish. Zo wordt bepaald welke van deze ploegen doorgaat, net zo lang 
tot het aantal boten dat beschikbaar is voor dit doel bereikt is. 
 
29.2 Als er in een finale een gelijke finish is tussen ploegen, dan komen ze op dezelfde plaats te staan 
in het klassement en wordt/worden de volgende plaats(en) leeg gelaten. Als de gedeelde plaats een 
medailleplaats is, zal de organisatiecommissie zorgen voor extra medailles. 
 
BIJL. 30. Voorzitter van de jury (Regel 91) 
De voorzitter van de jury wijst taken toe aan ieder lid van de jury en houdt toezicht op hun 
activiteiten. Hij zit vergaderingen voor en zorgt voor een goede coördinatie met de 
organisatiecommissie en met name de wedstrijdleider. 
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BIJL. 31. Samenstelling van de jury (Regel 92) 
In principe bestaat de jury uit personen die de volgende taken uitvoeren: 

 Voorzitter van de jury; 

 Starter; 

 Kamprechter; 

 Wedstrijdscheidsrechter; 

 Keerpuntscheidsrechters; 

 Juryleden bij de finish, van wie er één het senior jurylid is; 

 Leden van de controlecommissie, van wie er één het senior lid is. 
 
De voorzitter van de jury, de starter, de kamprechter, de wedstrijdscheidsrechter, het senior jurylid 
bij de finish en het senior lid van de controlecommissie moeten ieder beschikken over een 
internationale scheidsrechterslicentie.  
 
De jury wordt benoemd door de organisatiecommissie. 
 
32. Disciplinaire maatregelen (Regel 72) 
De jury legt passende disciplinaire maatregelen als de regels worden overtreden. Onderstaande 
disciplinaire maatregelen staan ter beschikking van de jury: 

 Berisping; 

 Tijdstraf; 

 Gele kaart (voor de volgende wedstrijd waarin de ploeg uitkomt; een ploeg die in één 
wedstrijd twee gele kaarten krijgt, krijgt een rode kaart en wordt uitgesloten van dat 
evenement); 

 Degradatie waar dit specifiek beschreven is in deze regels; 

 Rode kaart (uitsluiting van alle ronden van het evenement in kwestie); 

 Diskwalificatie (van alle evenementen in de regatta). 
 
De scheidsrechter kan ook bevelen dat een ploeg die gehinderd is mag doorgaan naar de volgende 
ronde van een evenement (als er een volgende ronde is) wanneer hij van mening is dat de ploeg uit 
zichzelf naar de volgende ronde zou zijn gegaan als deze niet gehinderd was. 
 
33. Bezwaren (Regel 82) 
Een ploeg die van mening is dat zijn wedstrijd niet volgens de regels is verlopen, kan onmiddellijk na 
het eind van de wedstrijd en voor het verlaten van het finishgebied bezwaar maken bij de 
scheidsrechter door een arm op te steken. 
 
34. Protesten (Regel 83) 
Een ploeg of ploegen van wie het bezwaar is afgewezen of die getroffen zijn door het goedkeuren 
van het bezwaar, een ploeg die gediskwalificeerd of uitgesloten is of die beoordeeld is als DNS of 
DNF, en ploegen die de gepubliceerde uitslagen betwisten, kan/kunnen schriftelijk protest indienen 
bij de voorzitter van de jury. Dit kan uiterlijk een uur nadat de scheidsrechter zijn besluit met 
betrekking tot het bezwaar heeft medegedeeld of, in geval van het betwisten van gepubliceerde 
uitslagen, uiterlijk een uur nadat de uitslagen zijn gepubliceerd. De ploeg of ploegen moet/moeten 
daarbij een waarborgsom van 100 EUR of gelijkwaardig betalen. Dit bedrag wordt teruggegeven als 
het protest of een erop volgend beroep wordt toegestaan.  
 
Het bestuur van de jury besluit of het protest gerechtvaardigd was. Dit besluit wordt genomen voor 
de volgende ronde van wedstrijden in het desbetreffende evenement en in elk geval niet later dan 
twee uur na de laatste wedstrijd van de dag. 
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Indien het gaat om een protest aangaande de finale van een evenement als gevolg van een bezwaar, 
dan wordt de prijsuitreiking van dat evenement niet uitgesteld. Als door het hierop volgende besluit 
van het bestuur van de jury het eindklassement van het evenement verandert, dan worden de 
officiële uitslagen daarop aangepast. Als dit effect heeft op de medailleplaatsen, dan worden de 
medailles indien nodig opnieuw toegekend in overeenstemming met het besluit. 
 
35. Het resultaat van het protest (Regel 84) 
Het bestuur van de jury beslist over het protest en over de maatregelen die getroffen worden naar 
aanleiding van dit besluit, waaronder: 

 Berisping; 

 Tijdstraf; 

 Gele kaart (voor de volgende wedstrijd waarin de ploeg uitkomt; een ploeg die in één 
wedstrijd twee gele kaarten krijgt, krijgt een rode kaart en wordt uitgesloten van dat 
evenement); 

 Degradatie waar dit specifiek beschreven is in deze regels; 

 Rode kaart (uitsluiting van alle ronden van het evenement in kwestie); 

 Diskwalificatie (van alle evenementen in de regatta). 
 
Na het opleggen van een eventuele straf kan het bestuur van de jury ook andere beschikbare 
maatregelen treffen om de kansen van de benadeelde ploeg te herstellen. Bijvoorbeeld waar dat 
passend is en waar er sprake is van voorrondes dat de ploeg in kwestie mag doorgaan naar de 
volgende ronde van een evenement wanneer het bestuur van de jury van mening is dat de ploeg uit 
zichzelf naar de volgende ronde zou zijn gegaan als deze niet gehinderd was. 
 
36. Beroep (Regel 85) 
Het bestuur wijst zijn vertegenwoordigers aan die de commissie van beroep vormen. 
  
Een beroep tegen een besluit van het bestuur van de jury kan alleen worden ingediend door een 
ploeg wiens geaccepteerde bezwaar is vernietigd door het bestuur van de jury of wiens protest tegen 
de gepubliceerde uitslagen werd afgewezen door het bestuur van de jury. Het beroep moet 
schriftelijk worden ingediend bij de commissie van beroep op dezelfde dag van het besluit waartegen 
beroep wordt aangetekend. Een besluit wordt medegedeeld voor de volgende ronde van het 
desbetreffende evenement. 
 
Als door het besluit van de commissie van beroep over het beroep het eindklassement van het 
evenement verandert, dan worden de officiële uitslagen daarop aangepast. Als dit effect heeft op de 
medailleplaatsen, dan worden de medailles indien nodig opnieuw toegekend in overeenstemming 
met het besluit. 
 
Besluiten van de commissie van beroep volgens deze regel zijn definitief. 
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KNRB Klassement Coastal Roeien 2018  

1. In 2018 wordt er geroeid om het KNRB Klassement Coastal Roeien in een reeks van vijf 
wedstrijden die worden gevaren volgens het FISA reglement. Dit betekent wedstrijden over 6-8 
kilometer met minimaal 6 boeien. 

 

2. De wedstrijden worden verroeid in Yole de Mers. 
 

3. De wedstrijden staan open voor mannen en vrouwen. Tijdens de wedstrijden zijn er waar 
mogelijk afzonderlijke heats voor mannen en vrouwen. Mixed ploegen zijn toegestaan en roeien 
mee in het herenveld. 

 
4. Voor het eindklassement tellen de vier beste resultaten mee. 

 
5. In het eindklassement zal één ranking worden gemaakt van mannen en vrouwenploegen. Bij 

gelijk eindigen van een heren en damesploeg aan het eind van het jaar, zal in eerste instantie 
worden gekeken naar de ploeg die de minste roeiers heeft gebruikt. Mocht er dan nog geen 
winnaar zijn dan zullen de onderlinge resultaten per wedstrijd worden vergeleken, waarbij de tijd 
van de dames wordt gecorrigeerd met behulp van een correctiefactor bepaald aan de hand van 
de tijden van de winnaars tijdens het laatste WK Coastal. 

 
6. Het Klassement gaat over de volgende vijf wedstrijden: 

 26 mei georganiseerd door de KNZ&RV in Muiden 

 10 juni georganiseerd door de KWVL in Loosdrecht 

 11 augustus georganiseerd door KZRV Hollandia in Medemblik 

 09 september georganiseerd door ARSR Skadi in Rotterdam 

 06 oktober georganiseerd door RZV De Amstel in Amsterdam 

 

7. Inschrijven voor de wedstrijden vindt plaats via het KNRB inschrijfsysteem. Dit betekent dus dat 
de roeiers lid zijn van een bij de KNRB aangesloten vereniging en een wedstrijdcontract hebben 
getekend. 

 

8. Een aan een wedstrijd deelnemende ploeg wordt automatisch opgenomen in het klassement. 
 

9. Per ploeg mogen in de loop van het jaar maximaal zeven namen worden opgenomen, inclusief 
stuur. 

 

10. Per wedstrijd zullen punten worden toegekend aan de 5 eerst finishende ploegen per veld, dus 
maximaal 5 herenploegen en 5 damesploegen. Daarbij ontvangt men resp. 5, 4, 3, 2 en 1 punt. Bij 
deelname van minder ploegen per wedstrijd is het puntenaantal afhankelijk van het aantal 
startende ploegen, dus vier punten voor de eerst finishende bij vier ploegen, etc. 

 
11. Hoofd van de Jury is Rob Bijderwieden. 
 
 
 
 
 
 
 


