
Wedstrijden roeien



Wedstrijdcommissaris

• Kim de Groot  &  Oda Schelhaas – van Gorkom

• Te bereiken via wedstrijd@rvdehertog.nl

• Alle info over wedstrijden te vinden via: 

https://www.rvdehertog.nl/roeien/roeiactiviteiten/wed

strijdroeien

mailto:wedstrijd@rvdehertog.nl
https://www.rvdehertog.nl/roeien/roeiactiviteiten/wedstrijdroeien


Te volgen stappen
1. Zorg dat je een wedstrijdcontract hebt

2. Lever een machtiging in voor inning wedstrijdgelden

3. Besluit aan welke wedstrijden je gaat deelnemen

5. Schrijf je in

4. Stel een ongelooflijk snelle ploeg samen



Wat gaat er aan vooraf - administratief

• Alle leden van de ploeg hebben een Wedstrijdcontract getekend, eenmalig 

na aanvang lidmaatschap (meestal in januari voor nieuwe leden). Zij-

instromer en direct na aanvang lidmaatschap op wedstrijd? => vraag mail 

voor wedstrijdcontract KNRB aan via ledenadministratie.

• In het ploegprofiel is een ploegpenningmeester (PP) benoemd, die een 

machtiging heeft afgegeven voor de inning van wedstrijdkosten aan de 

Penningmeester (formulier downloaden (onder Vereniging / formulieren) of in Hertog 

Inn => postbak)

• Geen machtiging van de PP dan geen inschrijving

• Geen wedstrijdcontract getekend, dan is inschrijven onmogelijk



Inschrijven – uiterlijk 2 wkn vóór de wedstrijddatum

• Zodat ploegen op tijd ingeschreven kunnen worden

• Zodat boten en evt botenwagen op tijd gereserveerd kunnen worden

• Zodat transport tijdig geregeld kan worden => BWC moet 8 dagen 

voor de wedstrijd gereserveerd zijn

• Zodat de penningmeester tijdig het inschrijfgeld kan overmaken

• Zodat ploegen nog gelegenheid hebben in de toegewezen boot te 

trainen, mocht dit niet hun voorkeursboot zijn



Inschrijven – goed om te weten
• Altijd 2 weken vóór de wedstrijd inschrijven, ook al sluit de 

inschrijving bij de KNRB vlak voor de wedstrijd; vanwege de 

hiervoor genoemde redenen.

• Wijzigingen in ploegsamenstelling alleen bij blessures of ziekte en 

vòòr het sluiten van de KNRB inschrijving. Anders melden op de 

wedstrijd bij de wedstrijdleiding.

• Terugtrekken alleen vóór sluiting van de KNRB inschrijving, anders 

inschrijfgeld kwijt, kosten voor vervoer + (evt.) boete

• Botentransport door BWC is duur, dubbel bootgebruik kan de kosten 

drukken en dan blijven er meer boten op de vereniging voor de rest. 

Transport met de eigen botenwagen is goedkoop (max 4 boten).



Inschrijven – hoe precies
• Inschrijving ALTIJD met het wedstrijdformulier, te downloaden op de 

website.

• Vul het formulier VOLLEDIG en CORRECT in, dus:

1. Zoek zelf het juiste wedstrijdnummer op > soms 100en nrs!

2. Sorteer de roeiers op ACHTERNAAM > wedcom moet door de lijst van 500 

leden op achternaam, voornaam pas belangrijk indien leden met zelfde achternaam

• Sla formulier op met naam WEDSTRIJD en naam PLOEG > wedcom 

ziet graag in één oogopslag waar het om gaat, ipv “inschrijfformulier………”

Zo blijft het werk van de wedstrijdcommissaris behapbaar en leuk ☺.



Wie 

herkent de 

fout in dit 

formulier?

Aanwijzingen bij het invullen:

- roeiers en coach kunnen alleen ingeschreven worden met een KNRB-wedstrijdcontract

- roeiers en stuur zijn in bezit van de roeiproeven die bij wedstrijdnummer en te gebruiken boot horen

- sturen B nog niet gehaald, dan kan niet een wedstrijd worden gestuurd in een R3-boot

- zonder wedstrijdnummer geen inschrijving!

- opgave van voorkeursheat is niet voor alle wedstrijden mogelijk. Raadpleeg website van de wedstrijd. Geen voorkeursheat, dan 

wordt je door de wedstrijdleiding ingedeeld.

- kosten worden geïnd bij ploegpenningmeester, zorg dat je een machtiging afgegeven hebt aan verenigingspenningmeester

- alleen witte, lege cellen invullen. Grijs gemarkeerde cellen en teksten NIET aanpassen

- na invullen dit bestand opslaan met naam van de wedstrijd & naam van de ploeg en toesturen aan: wedstrijd@rvdehertog.nl 

Wedstrijdgegevens

Naam wedstrijd: Dutch Masters Open 2021

Boottype en wedstrijdnummer (zie:  inschrijvingen.knrb.nl  

Bv: 68 HV4* / 32 DCl4* / 45 DV8+ / etc.):

833 M 8+ C

Voorkeursheat (indien van toepassing):

Ploeggegevens Naam:

Ploegnaam Heel Verd8 mailadres contactpersoon telefoonnummer contactpersoon

Contactpersoon DEZE

wedstrijd

Dennis Korthout denniskorthout@hotmail.com 06-12723018

Ploegpenningmeester Dennis Korthout

Coach(es) Gert Boxem

Opstelling Naam (ACHTERnaam, 

VOORnaam):

Roeier met dispensatie / zij-instromer? (alleen vermelding 

indien ja)

Boeg                                     

1

Maurits Bloemendal

2Dennis Korthout

3Martin Terlien

4Tim Kievits

5Gert Boxem

6Frans de Ruiter

7Alessandro Re

8Geert Zweers

StuurLieke van Wershoven

Boot Naam:

1
e

voorkeur Boze Griet
2

e
voorkeur

mailto:denniskorthout@hotmail.com


Inschrijven – wie doet wat: Ploegpenningmeester

• De Ploegpenningmeester (bij voorkeur degene die in het 

ploegprofiel vermeld staat) heeft vooraf een getekend 

machtigingsformulier ingeleverd bij de Penningmeester.

• https://www.rvdehertog.nl/images/vereniging/documenten/MACHTIG

INGSFORMULIER_DIVERSEN_v2015.pdf

• De kosten voor botentransport en het inschrijfgeld worden 

afgeschreven van de bankrekening van de PP en deze verrekent de 

kosten zelf met de ploeg.

• Indien inschrijfgeld terplekke voldaan moet worden, dan wordt dit 

aangegeven bij wedstrijd-info door de wedcom.

https://www.rvdehertog.nl/images/vereniging/documenten/MACHTIGINGSFORMULIER_DIVERSEN_v2015.pdf


Inschrijven – wie doet wat: Ploegcontactpersoon

De PloegContactpersoon DEZE wedstrijd stuurt het inschrijfformulier 

aan wedstrijd@rvdehertog.nl en is de enige met wie de wedcom

communiceert via mail, Whatsapp, Signal, etc. over:

• bevestiging inschrijving en eventuele bijzonderheden

• info over de wedstrijd, maar kijk zelf ook op de betreffende websites

• Tijden van opladen en afladen indien transport door BWC, check 

ook altijd de info op de website http://botenwagen.esrtheta.nl/

• Bij eigen vervoer wordt aangestuurd op onderlinge communicatie, 

dit kan per wedstrijd verschillend zijn.

mailto:wedstrijd@rvdehertog.nl
http://botenwagen.esrtheta.nl/


Inschrijven – wie doet wat: Wedstrijdcommissaris
• Ploegen inschrijven en informeren per wedstrijd

• Boten / botenwagen reserveren  (ook voor marathons)

• Botentransport regelen

• Betaling inschrijfgeld door penningmeester voorbereiden

• Kosten bijhouden en inning door penningmeester voorbereiden

• Uitslagen bijhouden en zorgen dat Blikkenlijst wordt bijgewerkt

• Wedstrijden aankondigen en zorgen voor verslagen op de website, liefst 

door de deelnemers zelf

• Vragen over wedstrijdroeien beantwoorden en ploegen enthousiasmeren

• Kennis van leden over het roeien van wedstrijden vergroten

• Zelf wedstrijden roeien ☺



Welke wedstrijden zijn er, waar schrijf ik voor in?

Belangrijke website met informatie over wedstrijden:

https://wedstrijden.knrb.nl/nl en     https://inschrijvingen.knrb.nl/nl

Deze websites zijn eigenlijk aan elkaar gekoppeld en geven een totaaloverzicht 

van alle KNRB wedstrijden en evenementen in een jaar en tevens de 

belangrijkste informatie PER wedstrijd om te kunnen inschrijven.

NB dat tegenwoordig iedere wedstrijd(gevende vereniging) een eigen website 

heeft met nog veel meer informatie over de organisatie van de wedstrijd. Ook 

dit is onmisbare informatie als je wil gaan inschrijven.

https://wedstrijden.knrb.nl/nl
https://inschrijvingen.knrb.nl/nl


Welke wedstrijden zijn er, hoe maak ik een keuze?

De lijst van wedstrijden is groot en divers. Sommige wedstrijden zijn puur voor 

nationale wedstrijdroeiers, of juist voor studenten-competitieroeiers en 

sommige wedstrijden zijn zeer geschikt voor Veteranen, zoals de meeste 

Hertogleden.

De wedstrijdkalender van 2021 is uitgeplitst en binnenkort te downloaden op de 

website, zodat je een indruk kan krijgen van wat er allemaal is. De belangrijkste 

kolommen worden in de volgende dia getoond.



Welke wedstrijden zijn er, hoe maak ik een keuze?

Groen

is wat 

we wel

doen

oftewel

Keuze 

genoeg

Leuk voor Veteranen Voor de betere Veteranen/junioren

38ste Akersloot-Alkmaar-race 18-4-2021 Virtual Head of the River 2021 2-6-2021

Spaarne Lenterace (gecanceld) 29-5-2021 25ste Jeugd- & Tweehead (online) 20-3-2021

22e Midzomer Vechtrace (gecanceld) 19-6-2021 71ste Skiffhead (online) 27-3-2021

Markregatta 'De 5 km van Breda' (gecanceld)26-6-2021 Ringvaart Regatta (gecanceld) 28-3-2021

17e (NL) Army Regatta (gecanceld) 11-9-2021 Dutch Masters Open TILBURG 4-7-2021

IJsselregatta (5 km race) (gecanceld) 12-9-2021 Oude IJssel Race 4-9-2021

Ertveld Experience (gecanceld) 12-9-2021 51ste Novembervieren Wedstrijd 7-11-2021

Goudse Mijl 19-9-2021 Paul Veenemans Prijs 2021 12-11-2021

26e Cottwich Almelo Regatta 19-9-2021 Heineken Roeivierkamp 2021 APRIL 2-10-2021

Eemhead 25-9-2021 36e Tromp Boat Races 16-10-2021

19e Abeelenrace 25-9-2021

Moordregatta om de Bockenrijdersbokaal 2-10-2021

Pampus Tweekamp (gecanceld) 2-10-2021

Amstel-Drecht Regatta 3-10-2021

39e Lingebokaal 13-11-2021

32e Suikerrace 21-11-2021

Korte Vliet Wedstrijden 21-11-2021

Beatrix Winter Race 28-11-2021



Welke wedstrijdnummer moet ik kiezen?

1 D 1x Dames skiff

2 DV 1x A-C Dames veteranen skiff A-C

3 DV 1x D-H Dames veteranen skiff D-H

4 H 1x Heren skiff

5 V 1x A-C Heren veteranen skiff A-C

6 V 1x D-H Heren veteranen skiff D-H

7 D 2x Dames dubbeltwee

8 DV 2x A-C Dames veteranen dubbeltwee A-C

9 DV 2x D-H Dames veteranen dubbeltwee D-H

10 D 2- Dames twee-zonder

11 H 2x Heren dubbeltwee

12 V 2x A-C Heren veteranen dubbeltwee A-C

13 V 2x D-H Heren veteranen dubbeltwee D-H

14 H 2- Heren twee-zonder

15 D C4* Dames C-dubbelvier

16 DCl 4* Dames club dubbbelvier-met

17 DV 4* A-C Dames veteranen dubbelvier-met A-C

18 DV 4* D-H Dames veteranen dubbelvier-met D-H

19 D 4+ Dames vier-met

20 D 4- Dames vier-zonder

21 H C4* Heren C-dubbelvier

22 HCl 4* Heren club dubbelvier-met

23 V 4* A-C Heren veteranen dubbelvier-met A-C

24 V 4* D-H Heren veteranen dubbelvier-met D-H

25 H 4+ Heren vier-met

26 H 4- Heren vier-zonder

27 DV 8+ A-C Dames veteranen acht A-C

28 DV 8+ D-H Dames veteranen acht D-H

29 DCl 8+ Dames club acht

30 V 8+ A-C Heren veteranen acht A-C

31 V 8+ D-H Heren veteranen acht D-H

32 HCl 8+ Heren club acht

33 Mix 2x Mixed dubbeltwee

34 Mix C4* Mixed C-dubbelvier

35 Mix 8+ Mixed acht



Ingeschreven      . Wat gebeurt er met transport?

Ook over het transport kun je alles lezen op onze eigen website, hoofdzaken:

• De wedcom informeert de PC over de tijden van opladen en afladen en 

eventuele veranderingen daarin.

• Zorg ervoor dat de boot op tijd afgeriggerd en schoongemaakt is voordat de 

transporteur komt.

• Zorg voor voldoende mensen, vuistregel is 2 per ploeg, zie website.

• Maak 1 persoon per ploeg verantwoordelijk voor de controle of al het 

materiaal op- of afgeladen is. Roeien zonder riggers is best moeilijk….

• Zorg ervoor dat al het materiaal is gestickerd of gemerkt als RV De Hertog.

• Neem lage bokken mee om opgeriggerde boten op weg te leggen.

• Rigger de boot na terugkomst zo snel mogelijk weer op en poets nogmaals.



Wie gaat er mee naar de Lingeregatta op 13 nov?

https://rvleerdam.nl/index.php/de-lingebokaal

De Lingeregatta / Lingebokaal is een wedstrijd waar 

Hertogploegen graag naartoe gaan. Dit jaar zijn er wel wat 

beperkingen agv corona-maatregelen. 

Inschrijvingen voor deze – of een andere – wedstrijd zien 

we graag tegemoet.

https://rvleerdam.nl/index.php/de-lingebokaal


Bedankt voor je aandacht.

Oda & Kim

p.s. Over hoe je je roeitechnisch voorbereidt op een wedstrijd 
zou een andere avond georganiseerd kunnen worden.


