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Algemeen 
Artikel 1. De wedstrijd 

1. De GenDx Orca Competitie Slotwedstrijden (hierna: “de wedstrijd”) is een 

boord-aan-boord wedstrijd over 1000 meter (composaris skiff en alle 

junioren, C2* en C4+ velden, met uitzondering van de NSK C4+ finales) 

en over 2000 meter (alle overige velden) op een 6-ploegenbaan; 

2. De wedstrijd wordt gehouden op zaterdag 18 & zondag 19 juni 2022 op de 

Bosbaan te Amstelveen; 

3. De wedstrijd is onderdeel van de volgende bokalen: 

a. NSRF Stuurboord Onerv. C4+ bokaal; 

b. NSRF Onerv. C4+ klassement; 

c. Kruithuisbokaal; 

d. Bokaal der Clubquadruples; 

e. Ask & Embla bokaal; 

f. Skiffbokaal; 

g. Noord Willemsbokaal 

h. Lentebokaal; 

Artikel 2. Reglementen 

1. Deze wedstrijd wordt gehouden volgens het Reglement voor 

Roeiwedstrijden (hierna: “RvR”) van de Koninklijke Nederlandsche 

Roeibond (https://storage.knrb.nl/2022/03/c55f0f15-2021.11.20-reglement-voor-

roeiwedstrijden-schone-versie.pdf) ;  

2. Er gelden aanvullende reglementen voor: 

a. de NSRF Onerv. C4+ Klassement, zoals is beschreven in Bepalingen 

NSRF C4+ Klassement (https://nsrf.nl/wp-

content/uploads/2021/12/Bepalingen-NSRF-Onervaren-C4-Klassement-2022.pdf) ; 

b. de NSRF Stuurboord C4+ Bokaal, zoals in beschreven in Bepalingen 

NSRF Stuurboord Onerv. C4+ Bokaal (https://nsrf.nl/wp-

content/uploads/2021/12/Bepalingen-NSRF-Stuurboord-Onervaren-C4-Bokaal-

2022.pdf) . 

3. Alle deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van de op hen van 

toepassing zijnde reglementen. 

Artikel 3. Wedstrijdleiding 

1. Wedstrijdleiding: Robin van den Brink (06-49931881), Frank van der 

Woude & Anna Huiberts; wedstrijdleiding@orcaroeien.nl; 

2. Hoofd van de Jury: dhr M.R. Vissers ; Mantas@planet.nl 

Artikel 4. Velden 

1. De door de wedstrijdleiding uitgeschreven velden zijn in te zien in het 

KNRB inschrijfprogramma (https://roeievenementen.knrb.nl/tournament-

details/504?tab=details); 

2. Junioren velden worden uitgeschreven in overleg met de wedstrijdleiding; 

3. Velden met minder dan drie inschrijvingen worden niet verroeid; 
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4. In afwijking van het vorige lid worden junioren velden bij minder dan twee 

inschrijvingen per categorie samengevoegd; 

5. Toevoegen van extra nummers is mogelijk in overleg met de 

wedstrijdleiding. 

Deelname 
Artikel 5. Deelname 

1. Op de GenDx Orca Competitie Slotwedstrijden 2022 mogen alleen regio– 

en competitieroeiers starten zoals is gedefinieerd in artikel 14 RvR, met 

uitzondering van het bedrijfsachten veld, hiervoor geldt artikel 16 RvR; 

2. De velden LenteC4+ staan alleen open voor roeiers, die na 1 maart 2022 

voor het eerst lid zijn geworden van een roeivereniging; 

3.  

a. De NSK C4+ velden staan slechts open voor deelname door ploegen 

die na afloop van de Bavaria Rottebokaal behoren tot de twaalf (12) 

best geklasseerde damesploegen en de twaalf (12) best 

geklasseerde herenploegen van zowel de NSRF Onervaren C4+ 

Bakboord Bokaal als de NSRF Onervaren C4+ Stuurboord Bokaal 

alsmede alle ploegen die nog deelnemen aan het NSRF Onervaren 

C4+ Klassement na afloop van de Bavaria Rottebokaal. 

 

b. Alle ploegen die in aanmerking komen voor deelname aan een NSK 

C4+ veld worden na afloop van de Bavaria Rottebokaal 

bekendgemaakt op de website van de NSRF (www.nsrf.nl) tezamen 

met de huidige tussenstand van de Bokalen. Alle ploegen die in 

aanmerkingen komen om het NSK te starten worden geacht te 

starten, tenzij ze zich binnen de door de NSRF - per e-mail aan een 

verenigingsvertegenwoordiger van elke bij de NSRF aangesloten 

vereniging - gestelde termijn schriftelijk hebben afgemeld door een 

e-mail te (laten) sturen naar: <competitieroeien@nsrf.nl>. 

 

c. Indien een ploeg die deelneemt aan de Bakboord Bokaal of 

Stuurboord Bokaal voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in 

lid 1 en zich op de juiste manier afmeldt wordt de hoogst 

geklasseerde ploeg van de Bokaal waaraan de desbetreffende ploeg 

deelneemt - en op basis van de uitslagen na de Bavaria Rottebokaal  

niet in aanmerking kwam om het NSK te starten - onverwijld 

uitgenodigd om te starten door NSRF middels een e-mail aan een 

verenigingsvertegenwoordiger van de desbetreffende vereniging. 

Indien een ploeg die deelneemt aan het NSRF Onervaren C4+ 

Klassement afziet van deelname zal er geen vervangende ploeg 

worden uitgenodigd. 

 

d. De NSRF stuurt in de aanloop naar het NSK, per e-mail aan een 

verenigingsvertegenwoordiger van elke bij de NSRF aangesloten 

vereniging, verdere informatie over welke gegevens per ploeg 
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aangeleverd moeten worden voordat een ploeg een NSK C4+ veld  

mag starten. 

 

e. Alle roeiers die deelnemen aan een NSK C4+ veld dienen te zijn 

ingeschreven bij een voltijdse dagopleiding aan een Nederlandse 

universiteit of een Nederlandse instelling van Hoger Beroeps 

Onderwijs. Indien de instelling waar een roeier zijn/haar opleiding 

volgt niet is aangesloten bij Studentensport Nederland of er in de 

desbetreffende stad geen Overkoepelend Studenten Sport Orgaan is 

dient deze roeier 50% toeslag te betalen bovenop het reguliere 

inschrijfgeld. 

 

f. De NSRF zal controleren of alle roeiers die wensen deel te nemen aan 

een NSK C4+ veld voldoen aan alle vereisten voor deelname zoals 

beschreven in dit artikel. De wijze waarop deze controle plaats zal 

vinden zal worden opgenomen in de e-mail  in de zin van artikel 5.3.d. 

Indien een roeier niet voldoet aan de gestelde vereisten voor 

deelname, de NSRF niet uit de door de ploeg en/of vereniging 

aangeleverde stukken kan opmaken dat een roeier voldoet aan de 

gestelde vereisten voor deelname en/of op wat voor wijze dan ook 

blijkt dat een roeier niet voldoet aan de gestelde vereisten voor 

deelname kan deze roeier niet deelnemen aan een NSK C4+ veld. 

Indien op wat voor moment dan ook blijkt dat een roeier aan de 

voorwaarden voldoet zal dit worden meegedeeld door de NSRF aan 

een vertegenwoordiger van de desbetreffende vereniging. Indien 

achteraf blijkt dat een roeier die heeft deelgenomen aan een NSK 

C4+ Veld niet voldoet aan de vereisten voor deelname zal de ploeg 

waarin deze roeier een NSK C4+ veld heeft gestart worden 

gediskwalificeerd. 

 

 

Artikel 6. Vervanging en wisselen 

1. Er geldt een verplichting tot schriftelijke aanvraag ter vervanging van 

roeiers binnen de eigen ploeg, volgens artikel 40 RvR; 

2. Het is, met uitzondering van de NSRF Bakboord C4+ competitie velden, 

niet toegestaan om na deelname aan een voorwedstrijd de 

ploegsamenstelling te veranderen, tenzij sprake is van een acuut 

ziektegeval of een ongeluk, zo nodig ten genoegen van de wedstrijdleider 

bevestigd door een medische verklaring; 

3. Alle roeiers die wensen deel te nemen aan een NSK C4+ veld dienen deel 

uit te maken van een uitgenodigde ploeg in de zin van artikel 5.3.b of artikel 

5.3.c dan wel als invaller deel te nemen conform de bepalingen van de 

Competitie waarvoor de ploeg waar hij/zij wenst in te vallen staat 

ingeschreven. Tijdens het NSK mag er - behalve de stuur - niet van van 

opstelling gewisseld worden. Er moet aldus tijdens alle heats en (een) 

eventuele finale worden gestart met dezelfde vier (4) roeiers. 



 

Artikel 7. Aanmeldprocedure 

1. Iedere ploeg is zelf verantwoordelijk voor het afhalen van de rugnummers 

bij de verenigingsvertegenwoordiger; 

2. De stuur en de boegroeier dienen tijdens het oproeien en de race het 

rugnummer duidelijk zichtbaar te dragen; 

3. Iedere ploeg is zelf verantwoordelijk voor het op tijd melden bij het vlot. 

Dit dient 45 minuten voor de gepubliceerde starttijd te hebben 

plaatsgevonden. 

Artikel 8. Vlotprocedure 

Deelnemende ploegen dienen gehoor te geven aan aanwijzingen van de 

vlotverantwoordelijke(n). Onderstaande is van toepassing, tenzij anders 

gecommuniceerd door het Hoofd van Jury, de wedstrijdleiding of de 

desbetreffende kamprechters.  

Bij de wedstrijden waar een afstand van één kilometer wordt geroeid: 

- zijn er twee vlotten zijn om de boot te water te laten 

- zijn er twee vlotten om door te wisselen 

- is er één vlot om aan te meren; 

Bij de wedstrijden waar een afstand van twee kilometer wordt geroeid: 

- zijn er twee vlotten om de boot te water te laten 

- is er één vlot om door te wisselen 

- zijn er twee vlotten om aan te meren. 

Artikel 9. Op- en uitroeiprocedure 

1. Iedere ploeg dient in een door de verenigingsvertegenwoordiger 

toegewezen boot te starten; 

2. Oproeien dient te gebeuren in de oproeibaan (baan 0); 

3. Het is verboden om stil te liggen in baan 0. 

4. Het is verboden om op te roeien in baan 1. Dit is een wedstrijdbaan. 

5. In afwijking op lid 3, moet iedere ploeg laten lopen tijdens het oproeien, 

50 meter voordat er een wedstrijd passeert; 

6. Iedere ploeg dient minimaal 5 minuten voor de starttijd aanwezig te zijn in 

het startgebied. 

7. Indien de weersomstandigheden hier om vragen, zullen er wijzigingen aan 

de baanindeling / loting gemaakt worden conform het fairness protocol. 

Een toelichting op dit fairness protocol vindt u hier. 

Artikel 10. Startprocedure 

De startprocedure is zoals beschreven in artikel 47 RvR. 

Artikel 11. Race 

Een ploeg kan op eigen risico haar baan verlaten, mits zij daarmee geen van de 

andere ploegen in de race hindert of daaruit enig voordeel trekt, zoals is 
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beschreven in artikel 49 RvR. Hinderen van de tegenstanders op welke manier 

dan ook kan een waarschuwing dan wel uitsluiting opleveren. 

 

Wedstrijd 
Artikel 12. Juniorenvelden 

N.t.b. 

Artikel 13. Klassement en prijzen 

1. Het dagklassement wordt opgemaakt na het roeien van alle finales binnen 

een veld of NSRF poule; 

2. Aan de winnaars van elk wedstrijdnummer worden direct in aansluiting op 

de finale blikken uitgereikt aan het erevlot; 

 

Inschrijfprocedure 
Artikel 14. Inschrijfprocedure 

1. Inschrijven is mogelijk via http://inschrijven.knrb.nl vanaf woensdag 1 juni 

2022 09.00 uur tot en met maandag 13 juni 2022, 12.00. Wijzigingen 

kunnen worden doorgegeven tot woensdag 15 juni 2022 18:00; 

2. De wedstrijdleiding doet zijn uiterste best dubbel boot gebruik zo goed 

mogelijk te faciliteren middels de wedstrijdplanning. Door het drukke 

programma kan dubbel boot gebruik echter niet worden gegarandeerd en 

valt dit onder het risico van de inschrijvende vereniging. 

Artikel 15. Inschrijfgelden 

1. De inschrijfkosten per ploeg bedragen voor: skiff € 18; twee € 24; 

junioren: € 28; vier € 35; acht € 50; bedrijfsacht €100; 

2. Inschrijfgelden dienen overgemaakt te worden voor woensdag 15 juni 

2022 12.00u, naar NL04RABO0394545737 tnv A.U.S.R. Orca te Utrecht 

onder vermelding van Cocos 2022, “vereniging”; 

3. Bij niet geldige reden voor terugtrekking na maandag 13 juni 2022 zal een 

boetebeleid gehanteerd worden. Zie artikel 30 RvR. Boete-afhandeling 

zullen achteraf met de desbetreffende vereniging worden 

gecommuniceerd. 

Artikel 16. Loting 

1. De bekendmaking van de loting vindt uiterlijk plaats op woensdag 15 juni 

2022, op de A.U.S.R. Orca, te Utrecht en zal worden gepubliceerd op 

http://composlot.orcaroeien.nl. 

2. In afwijking van artikel 35 RvR zullen ploegen in enkele drukbezette 

bokaalvelden gestuurd worden ingedeeld in de voorwedstrijden op basis 

van de stand van de bokalen op 15-06-2022) , zoals is bepaald in artikel 
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36 RvR. Het aantal gestuurd ingedeelde ploegen is gelijk met het aantal 

voorwedstrijden dat verroeid wordt binnen het desbetreffende veld. Dit zal 

gebeuren bij de volgende bokalen - onder voorbehoud van toestemming 

van de bokaalhouder en het KNRB bestuur: 

a. Ask en Embla bokaal 2x 

b. Kruithuisbokaal 8+  

c. Noord Willemsbokaal 2- 

d. Skiffbokaal 1x 

Protestregelingen 
Artikel 17. Protest 

1. Protest aantekenen omtrent onregelmatigheden buiten en tijdens de race 

kan alleen zoals is beschreven in artikel 76 RvR. 

2. Tegen beslissingen op een protest kan bezwaar aangetekend worden, 

zoals is beschreven in artikel 78 RvR. 

Slotbepalingen 
Artikel 18. Boeteclausule 

1. Ploegen die zich na het sluiten van de inschrijving, maar voor de 

bekendmaking van de loting, terugtrekken zijn alleen het inschrijfgeld 

verschuldigd, zoals is beschreven in artikel 30 lid 1 en 2 RvR. 

2. Boetes worden gerekend, zoals is beschreven in artikel 30 lid 4 RvR. Deze 

gelden ook bij het niet komen opdagen bij de finale. 

3. Uitzonderingen gelden voor de NSRF Stuurboord Onerv. C4+ bokaal en 

NSRF Onerv. C4+ klassement velden. Hiervoor gelden de reglementen van 

de betreffende competitie. 

Artikel 19. Disciplinaire maatregelen 

Indien deze bepalingen of de aanwijzingen van de wedstrijdfunctionarissen niet 
worden opgevolgd, kan de jury disciplinaire maatregelen nemen volgens artikel 

75 RvR. 

Artikel 20. Onvoorziene omstandigheden 

In alle gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien, beslist de jury. 

Artikel 21. Schade en letsel 

De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig letsel of schade door 
bezoekers of deelnemers aan het evenement geleden voor, tijdens of na het 
evenement. 


