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Wedstrijdbepalingen Grolsch Euros Drienerlo Regatta

Dit zijn de bepalingen van de GEDR 2022 op 11 en 12 juni. Tot een week voor de eerste wedstrijddag
kunnen deze bepalingen nog wijzigen. Eventuele grote wijzigingen ten opzichte van deze versie zullen
worden aangekondigd door middel van een nieuwsbericht op de website van de wedstrijd
(grolsch-edr.nl).

Inschrijvingsbepalingen

1. De Grolsch Euros Drienerlo Regatta 2022 is onderdeel van de NSRF Onervaren C4+ Bakboord Bokaal,
de NSRF Onervaren C4+ Klassement, de Vlietbokaal, de Sprintbokaal, de Skiffbokaal en de
Noord-Willemsbokaal.

2. De wedstrijdverantwoordelijken zijn:
a. Wedstrijdleiding: Marlijn van Boekel en Anouk van de Graaf, wedstrijdleiding@drv-euros.nl
b. Veiligheidscoördinator: Rens Dam, race@drv-euros.nl
c. Hoofd van de Jury: Jasmijn Tiemersma, hoofdvandejury@drv-euros.nl

3. Inschrijven is mogelijk via http://inschrijven.knrb.nl tot en met 05-06-2022 om  23:59.
4. Wijzigingen kunnen doorgegeven worden tot en met 08-06-2022 17:00.
5. Nummers met 3 of minder inschrijvingen worden niet verroeid of indien mogelijk samengevoegd met

andere velden.
6. Dubbel bootgebruik in andere boottypes dan C4+ dient aangegeven te worden bij de inschrijving en is

alleen mogelijk in overleg met de wedstrijdleiding. Er wordt hierbij uitgegaan dat dubbel bootgebruik
niet mogelijk is binnen een blok en dat een veld niet over meerdere blokken wordt verdeeld.
Inschrijfgelden dienen vóór 10-06-2022, 23:59 uur op de rekening van D.R.V. Euros te staan, IBAN NL60
RABO 0396 7065 68 t.n.v. D.R.V. Euros te Enschede o.v.v. Inschrijfgeld GEDR 2022 + naam vereniging:

a. Skiff: €18,00
b. Twee: €25,00
c. Vier: €33,50 (met uitzondering van NSRF C4+ ploegen)

7. De loting vindt plaats op 08-06-2022 om 20:00 uur en zal hierna zo spoedig mogelijk op de website
van de wedstrijd worden gepubliceerd (grolsch-edr.nl).

8. Uitgeschreven velden

Zaterdag

Nr. Tweekamp (1500m + 450m) Klassement

211 H4+ poule 1 Vlietbokaal

212 H4+ poule 2 Vlietbokaal

610 H1x Skiffbokaal

600 D1x Skiffbokaal

810 HC4+ klassement NSRF Onervaren C4+
Klassement

411 H2x Ask & Embla bokaal

700 DLente C4+

710 HLente C4+

951 NSRF BB DC4+ poule 1 NSRF Onervaren C4+
Bakboord Bokaal
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952 NSRF BB DC4+ poule 2 NSRF Onervaren C4+
Bakboord Bokaal

953 NSRF BB DC4+ poule 3 NSRF Onervaren C4+
Bakboord Bokaal

954 NSRF BB DC4+ poule 4 NSRF Onervaren C4+
Bakboord Bokaal

955 NSRF BB DC4+ poule 5 NSRF Onervaren C4+
Bakboord Bokaal

Zondag

Nr. Tweekamp (1500m + 450m) Klassement

201 D4+  poule 1 Vlietbokaal

202 D4+  poule 2 Vlietbokaal

203 D4+  poule 3 Vlietbokaal

401 D2x Ask & Embla bokaal

800 DC4+ klassement NSRF Onervaren C4+
Klassement

961 NSRF BB HC4+ poule 1 NSRF Onervaren C4+
Bakboord Bokaal

962 NSRF BB HC4+ poule 2 NSRF Onervaren C4+
Bakboord Bokaal

963 NSRF BB HC4+ poule 3 NSRF Onervaren C4+
Bakboord Bokaal

964 NSRF BB HC4+ poule 4 NSRF Onervaren C4+
Bakboord Bokaal

Nr. Sprint (450m)

260 H4+ sprint Sprint 4+ bokaal

250 D4+ sprint Sprint 4+ bokaal
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Aanvullende bepalingen

Artikel 1. Algemeen

Alle ploegen, behalve de 4+ boten van de sprintbokaal, starten een tweekamp tijdswedstrijd over een
1500 meter en een 450 meter achtervolging die in paren wordt gestart. De boten van de sprintbokaal
starten alleen de 450 meter.

Artikel 2. Veiligheidsmaatregelen

1. De stuur dient de online stuurliedeninstructie gezien te hebben. Ploegen worden geacht op de hoogte
te zijn van hetgeen dat daar besproken is.

Artikel 3. Aanmeldprocedure en rugnummers

1. Een roeier of stuur van elke ploeg haalt een envelop met eigen rugnummers op voor de uiterlijke
meldtijd voor het blok waarin ze zijn ingedeeld. De hoeveelheid borg zal per ploeg 10,00 euro zijn met
een max van 100,00 euro per dag. Let op: je kunt alleen rugnummers voor de dag zelf halen en niét
voor het hele weekend in één keer.

2. Ervaren ploegen halen hun rugnummers ’s ochtends vóór de uiterlijke meldtijd van hun blok zelf op
tegen een borg van 10,00 per ploeg.

3. De stuur en de boegroeier dienen zowel tijdens het oproeien, als tijdens de race het rugnummer
duidelijk zichtbaar te dragen. Hiervoor worden drie rugnummers uitgegeven, het derde rugnummer
dient te worden opgespeld op het oproeitenue van de boegroeier.

Artikel 4. Vlotprocedure en oproeien

1. Ploegen dienen aan te leggen bij de vlotten waar ze heen worden gewezen.
2. Elke ploeg dient uiterlijk 15 minuten voor de starttijd van het betreffende blok ten minste de houten

voetgangers-/fietsbrug te zijn gepasseerd.

Artikel 5. Verkeersregels op- en uitroeien

1. Ploegen dienen zich tijdens het op- en uitroeien te houden aan de gepubliceerde vaarregels.
2. Het is verboden om stil te liggen in de eerste 100 meter na de finish. Na de finish van de 450 meter

dienen alle ploegen door te roeien tot voorbij de Lonnekerbrug, waar de aanwezige
wedstrijdfunctionaris toestemming zal geven om door te varen naar het wisselvlot of rond te maken.

Artikel 6. Voorstart en start

1. De startlijn van de 1500 meter is gemarkeerd door een witte vlag aan weerszijden van het kanaal, de
voorstartlijn gemarkeerd met twee rode vlaggen. Hetzelfde geldt voor de 450m.

2. Op aanwijzing van de voorstarter dienen de ploegen in startvolgorde in wedstrijdtempo naar de
startlijn te roeien (RvR Art. 48.3).

3. De start van de 1500 meter is vliegend met een startverschil van circa 20 seconden. Tussen
verschillende velden wordt een startverschil van minimaal 1 minuut aangehouden.

4. De start van de 450 meter is vliegend met twee ploegen naast elkaar, met oneven rugnummers aan
stuurboordzijde, even rugnummers aan bakboordzijde. Het startverschil tussen tweetallen is circa 45
seconden. De tijden van de ploegen zullen onafhankelijk van elkaar worden gemeten.

Artikel 7. Uitslag

1. Voor de verschillende wedstrijdvelden wordt een klassement opgemaakt. Per ploeg worden de
geroeide tijden van de 1500 meter en de 450 meter beide omgerekend naar een 500-metertijd,
vervolgens worden deze tijden bij elkaar opgeteld. Per veld worden de ploegen gerangschikt naar deze
berekende tijd, van laag naar hoog. Tijdsverschillen in de berekende tijd van minder dan 0,1 seconden
worden geacht gelijk aan elkaar te zijn.

Artikel 8. Poule-indeling

Poule indeling:
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a. Er zitten maximaal 24 in elke poule. Ploegen worden ingedeeld in poules door de NSRF.
Ranking vindt plaats direct na de sluiting van inschrijvingen. De ploegen snelste ploegen
starten in poule 1, daaropvolgende in poule 2 etc.

Artikel 9. Protest en bezwaar

1. Protest aantekenen tegen gebeurtenissen tijdens de race of tegen het optreden van een jurylid kan
alleen zoals beschreven in RvR Art. 76.

2. Tegen beslissingen op een protest kan bezwaar aangetekend worden, zoals beschreven in RvR Art. 78.
Hiervoor zijn bij de meldtafel speciale formulieren aanwezig. Het is noodzakelijk dat een
verenigingsvertegenwoordiger op het botenterrein aanwezig blijft gedurende de afhandeling van het
bezwaar.

3. Protesten en/of bezwaren die verband houden met bepalingen van de competities en bokalen als
vermeld in de inschrijvingsbepalingen worden niet in behandeling genomen. Deze dienen volgens de
bepaling van de respectievelijke competitie of bokaal ingediend te worden.

4. Indien een ploeg niet aanwezig is geweest bij de stuurliedeninstructie, kan deze ploeg geen protesten
en/of bezwaren aantekenen.

Artikel 10. Disciplinaire maatregelen

In alle gevallen van overtreding van de reglementen en bepalingen kan een disciplinaire maatregel
worden opgelegd (RvR Art. 75). De hoogte van de tijdstraf is 5 seconden, toe te voegen aan de
berekende tijd in het eindklassement van de bestrafte ploeg.

Artikel 11. Aanwijzingen en instructies opvolgen

Aanwijzingen en instructies van juryleden en andere wedstrijdfunctionarissen dienen onmiddellijk en
stipt te worden opgevolgd. Het niet nakomen hiervan (of niet snel genoeg) kan disciplinaire
maatregelen  tot gevolg hebben.

Slotbepalingen

Artikel 12. Boetes

Bij terugtrekking wordt een boete opgelegd. Het opleggen van een boete en de hoogte van het
eventueel verschuldigde boetebedrag wordt uitgevoerd conform RvR Art. 33.

Artikel 13. Onvoorziene omstandigheden

In alle gevallen waarin het RvR en de aanvullende bepalingen niet voorzien beslist de jury. Daar waar
deze bepalingen strijdig mochten zijn met het RvR, geldt het RvR.

Artikel 14. Schade en letsel

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

Artikel 15. Reglement Botenterrein ‘Vredestein’

1. Toegang tot Vredestein wordt alleen verleend bij een geldig toegangsbewijs. Het toegangsbewijs kan
opgehaald worden bij de meldtafel.

2. Als geen handelingen worden verricht die een toevoeging zijn voor de wedstrijd wordt u verzocht het
terrein te verlaten.

3. Het is niet toegestaan om te roken.
4. Het is niet toegestaan om open vuur te houden.
5. Het is niet toegestaan om de aangegeven gebieden te verlaten.
6. Het is niet toegestaan om alcohol te drinken.
7. Indien een van de bovenstaande regels wordt overtreden, zal de persoon in kwestie geen toegang

meer hebben tot botenterrein Vredestein.
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Relevante artikelen uit het Reglement voor Roeiwedstrijden (RvR)

RvR Artikel 8. Roeitenue

1. Onder roeitenue wordt verstaan een T-shirt en korte broek, singlet en korte broek of roeipakje, in
voorkomen gelijk in kleur en onderscheidende elementen, zoals door het bestuur van de KNRB per
vereniging is vastgesteld. Indien specifieke elementen voorkomen op de mouw van het T-shirt, kan het
bestuur bepalen dat deze kunnen ontbreken op het singlet of roeipakje. In aanvulling daarop kan voor
een vereniging een lange broek als onderdeel van het roeitenue worden vastgesteld. Deze lange broek
kan gedragen worden over of in plaats van de vastgestelde korte broek.

2. Tijdens de race dient ieder ploeglid het voor zijn vereniging vastgestelde roeitenue te dragen. Het is
daarbij niet relevant welke van de in lid 1 genoemde uitvoeringen van het roeitenue gedragen wordt.

3. Ieder ploeglid kan in aanvulling op het roeitenue extra kleding in de vorm van onderkleding,
hoofddeksel of hoog opgetrokken sokken dragen. Extra kleding hoeft niet door alle ploegleden te
worden gedragen, maar als het wordt gedragen moet het tijdens een race uniform zijn. Binnen een
verenigingsploeg geldt dit voor alle ploegleden. Binnen een combinatieploeg geldt dit voor alle
ploegleden per vereniging, in die ploeg. Hierbij wordt onder uniforme extra kleding verstaan dat de
kleding identiek is in kleur en elementen zoals strepen. De lengte van mouwen en broekspijpen van de
extra kleding en de uitvoering van het hoofddeksel (pet/cap) is vrij.

4. Stuurlieden mogen in afwijking van lid 2 andere kleding dragen zolang deze kleding ook in
verenigingskleuren is. Ook mag tijdens een race een stuur de voor zijn vereniging gangbare clubblazer
met licht overhemd en clubdas, alsmede een bij dit tenue horende broek dragen. Indien een stuur het
vastgestelde roeitenue duidelijk zichtbaar draagt, is lid 3 van overeenkomstige toepassing.

5. Bij het oproeien is de kleding geheel vrij, met dien verstande dat rugnummers (indien van toepassing)
steeds goed zichtbaar dienen te worden gedragen.

6. Bij niet-nationale wedstrijden kan het Hoofd van de Jury bepalen dat lid 3 niet of in andere vorm van
toepassing is, zolang dit duidelijk en tijdig is aangegeven.

RvR Artikel 14. Velden voor competitieroeiers

1. In een competitieveld mogen alleen competitieroeiers starten.
2. Het seizoen voor competitieroeiers loopt van 1 september tot en met 31 augustus.
3. Iedere roeier die Beginner is, is ook competitieroeier. Een roeier is ook competitieroeier als hij geen

Beginner meer is, maar in het lopende kalenderjaar nog niet is gestart in een klasserend veld. Deze
criteria gelden voor zowel boordroeien als scullen afzonderlijk. Een roeier kan dus boordroeiend
competitieroeier zijn en scullend niet en vice versa.

4. De competitievelden kunnen nader worden onderverdeeld in de volgende velden:
− Ervaren: In het ervaren competitieveld mogen alleen ploegen starten bestaande uit

competitieroeiers;
− Onervaren: In het onervaren competitieveld mogen alleen ploegen starten bestaande uit

competitieroeiers die onervaren zijn;
5. Een competitieroeier is onervaren in het eerste roeiseizoen dat hij deelneemt aan een wedstrijd na

het roeiseizoen waarin hij 15 jaar is geworden. Daarnaast zijn competitieroeiers die in voorafgaande
seizoen voor het eerst hebben deelgenomen aan een roeiwedstrijd en daarbij alleen in een lente
en/of talenten competitieveld zijn uitgekomen nog onervaren.

6. In het clubveld mogen alleen ploegen starten bestaande uit competitieroeiers die allen (inclusief de
stuurman) lid zijn dezelfde roeivereniging.

RvR Artikel 33. Terugtrekking

1. Een terugtrekking is een schriftelijk bericht van een ploeg die na sluiting van de inschrijving te kennen
geeft niet te zullen starten.

2. Voor ingeschreven ploegen die na de sluiting van de inschrijvingen worden teruggetrokken, blijft het
inschrijfgeld verschuldigd.

3. Voor een ploeg die zich heeft ingeschreven voor de subcategorie licht en tijdens de weging van zijn
veld niet voldoet aan de vereisten van artikel 5, blijft het inschrijfgeld – zonder boete – verschuldigd.

4. Voor het terugtrekken na loting, anders dan wegens een acuut ziektegeval, zo nodig bevestigd door
een medische verklaring ten genoegen van de wedstrijdleider is behalve het inschrijfgeld een boete
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per ploeg verschuldigd aan de wedstrijdgevende organisatie. Deze boete is een bedrag ter hoogte van
het inschrijfgeld met een minimum van € 15.

5. Een terugtrekking moet uiterlijk een uur voor de eerste start van het betreffende veld plaatsvinden.
Een ploeg die zich later terugtrekt of niet verschijnt aan de start anders dan wegens een acuut geval
van overmacht - zulks ter beoordeling van de wedstrijdleider, is behalve het inschrijfgeld een boete
verschuldigd aan de wedstrijdgevende organisatie. Deze boete is tweemaal het inschrijfgeld met een
minimum van € 35.

RvR Artikel 75. Disciplinaire maatregelen

1. Disciplinaire maatregelen zijn:
a. Een berisping;
b. Een waarschuwing;
c. Een geldboete van € 10, uitsluitend bij een overtreding van artikel 8, artikel 21 of de

bepalingen in hoofdstuk XII die niet hersteld worden;
d. Straftijd, uitsluitend bij tijdwedstrijden;
e. Terugplaatsing naar de laatste positie van de race met de langzaamste tijd van het veld,

geroeid in de betreffende ronde;
f. Uitsluiting;
g. Diskwalificatie.

2. De te nemen maatregelen zijn bedoeld om de kansen van de benadeelde ploeg te herstellen en
daarnaast de ploeg die de overtreding heeft begaan te straffen. Behalve tot de relevante disciplinaire
maatregelen kan de kamprechter besluiten tot het overroeien van de race met alle of een deel van de
ploegen. Ploegen die uit eigen beweging niet deelnemen aan het overroeien van een race worden
teruggeplaatst naar de laatste positie van de race met de langzaamste tijd van het veld, geroeid in de
betreffende ronde.

3. De juryleden zijn bevoegd alle disciplinaire maatregelen te treffen in alle gevallen van overtreding van
de regels.

4. Een berisping kan gegeven worden aan een of meer personen die zich onsportief of onbehoorlijk
hebben gedragen.

5. Een waarschuwing geldt voor de eerstvolgende of voor de lopende race waarin de ploeg deelneemt.
Een ploeg wordt uitgesloten bij twee waarschuwingen geldig in dezelfde race.

6. Een ploeg die wordt uitgesloten is uitgesloten voor alle races van dat veld.
7. In ernstige gevallen kunnen een of meer personen worden gediskwalificeerd. Deze diskwalificatie

strekt zich uit over een of meer velden en/of een of meer evenementen. Een diskwalificatie die zich
uitstrekt verder dan het lopende evenement kan alleen worden uitgesproken door het bestuur.

8. Als extra disciplinaire maatregel kan, uitsluitend bij tijdwedstrijden, een vooraf gepubliceerde tijdstraf
worden opgelegd. Als richtlijn voor een tijdstraf geldt 1% van de gemiddelde totaaltijd. De tijdstraf
wordt opgeteld bij de door de desbetreffende ploeg geroeide tijd.

RvR Artikel 76. Protest

1. Een ploeg kan protesteren tegen gebeurtenissen tijdens zijn race, tegen het optreden van een jurylid,
tegen de samenstelling van de ploeg, of tegen de gepubliceerde uitslag van zijn race.

2. Protesten tegen het optreden van een jurylid buiten de race, worden door de ploeg onmiddellijk
mondeling kenbaar gemaakt aan het desbetreffende jurylid.

3. Protesten tegen gebeurtenissen tijdens de race of tegen het optreden van een jurylid tijdens de race
worden onmiddellijk na de finish van deze race kenbaar gemaakt door het opsteken van een arm door
één van de leden van de ploeg, in elk geval voordat de ploeg het finishgebied heeft verlaten.
In geval van overmacht, dit ter beoordeling van het hoofd van de jury, kan de betrokken ploeg
protesteren bij het hoofd van de jury, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 uur na afloop van de race.

4. Protesten tegen de samenstelling van een ploeg in zijn race of tegen de gepubliceerde uitslag van zijn
race, worden door de ploeg binnen één uur na publicatie van zijn race schriftelijk kenbaar gemaakt bij
de wedstrijdleider.

RvR Artikel 78. Bezwaar
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1. Indien een belanghebbende vereniging meent dat een beslissing op het protest in strijd is met de
reglementen of onredelijk is, kan zij – binnen één uur na de uitspraak– schriftelijk bezwaar aantekenen
bij het hoofd van de jury, mits ploeg in kwestie aanwezig is geweest bij de stuurliedenvergadering.

2. Bij behandeling van een bezwaar is het feitelijk verloop van de race zoals vastgesteld door de
kamprechter leidend, tenzij de Juryraad van mening is dat waarnemingen van andere juryleden of
objectieve bronnen deze vaststelling tegenspreken.
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