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De verenigingsvertegenwoordiger wordt geacht van deze reglementen op de hoogte te zijn en 
deelnemende roeiers van de deze bepalingen op de hoogte te brengen. 

Hoofdstuk 1. Algemeen 

Artikel 1. Wedstrijddagen 

De NOOC C4+ Competitie zal op de volgende wedstrijden verroeid worden: 

29 en 30 maart 2014: NOOC Openingstoernooi, Beekse Bergen, Tilburg 

1. Dagklassement wordt opgemaakt na finales over 500 meter. De plaatsing voor deze finales 
geschiedt naar aanleiding van de gemiddelde tijd van twee tijdraces over 500 meter. 

2. Op deze wedstrijd zijn de regels met betrekking tot het indelen van de ploegen van toepassing 
als is beschreven in Artikel 16. 

3. Bij het niet starten van een tijdrace en/of finale, zal voor de gemiste heat(s) de langzaamste 
dagtijd worden toegekend. 

12 en 13 april 2014: Skøll Cup, Bosbaan, Amsterdam 

1. Dagklassement wordt opgemaakt na finales over 1000 meter. De plaatsing voor deze finales 
geschiedt naar aanleiding van een tijdrace over 1000 meter. 

2. Op deze wedstrijd zijn de regels met betrekking tot het indelen van de ploegen van toepassing 
als is beschreven in Artikel 16. 

3. Bij het niet finishen van de tijdrace of de finale, wordt de langzaamste dagtijd toegekend voor 
de gemiste heat. 

3 en 4 mei 2014: Studenten Roeiregatta Groningen, Watersportbaan Harkstede, Groningen 

1. Dagklassement wordt opgemaakt na finales over 1000 meter. De plaatsing voor deze finales 
geschiedt naar aanleiding van een tijdrace over 1000 meter. 

2. Bij het niet finishen van de tijdrace of de finale, wordt de langzaamste dagtijd toegekend voor 
de gemiste heat. 

17 en 18 mei 2014: PE in ‘t Lang, Schie te Delft 

1. Dagklassement gaat over een achtervolgingsrace van 4500 meter. 
2. De bovengenoemde tijd wordt meegeteld voor het NOOC C4+ klassement. 

31 mei en 1 juni 2014: Euros Drienerlo Regatta, Twentekanaal te Enschede 

1. Dagklassement gaat over de gemiddelde tijd van een achtervolgingsrace over 1500 meter en 
een boord aan boord race van 450 meter, beiden omgerekend naar tijd per 500 meter. 

2. De bovengenoemde tijden tellen samen mee voor het NOOC C4+ klassement. 

Finale: 21 juni 2014: Orca Competitie Slotwedstrijden / Nationaal Studenten Kampioenschap 
C4+, Bosbaan, Amsterdam 

1. Boord-aan-boord wedstrijden over 1000 meter (kwart finale en halve finale) en 2000 meter 
(finale). 

Artikel 2. Wedstrijdleiding 

 Wedstrijdleider: , wedstrijd@nooc.nl 

 Hoofd van de Jury: Tom de Boer, tom@asopos.nl 



   

4 

Bankrekening 1235.35.557 ten name van NSRF te Amsterdam 

POSTADRES: Hendrik de Keyserstraat 102, 3034 CL Rotterdam; internet: www.nooc.nl 

Aangesloten  verenigingen: Aegir, Amphitrite, Argo, Asopos de Vliet,  Boreas, Euros, Gyas, Laga, Nereus, Njord, Okeanos, Orca, Pelargos, 

Phocas, Proteus-Eretes, Saurus, Skadi, Skøll, Thêta, Triton, Vidar 

 

NATIONAAL OVERLEG ORGAAN COMPETITIEROEIEN 

Reglementen NOOC C4+ Competitie 

Hoofdstuk 2. Deelname 

Artikel 3. De ploeg 

De NOOC C4+ Competitie is bedoeld voor onervaren eerstejaars studentenroeiers. Om dit te 
waarborgen zijn enkele regels verbonden aan de samenstelling van de ploegen. 

1. Aan de NOOC C4+ Competitie mogen slechts roeiers deelnemen die de gehele competitie 
behoren tot de categorie „onervaren‟ als bedoeld in Artikel 14 lid 2 van het RvR van de KNRB. 
Uitzonderingen hierop zijn:  

a. roeiers die in het seizoen 2012-2013 zijn uitgekomen in velden voor lente leden.  
b. roeiers welke op het Nationale Schoolroeikampioenschap hebben gestart, mits zij niet 

aangesloten zijn geweest bij een roeivereniging. 
2. De roeiers die aan wedstrijden deelnemen in het NOOC C4+ veld en welke niet voldoen aan 

Artikel 3 lid 1, zullen bekend gemaakt worden aan het bestuur der KNRB, volgens Artikel 35 
lid 6 RvR. 

3. Een ploeg mag bestaan uit minimaal vier en maximaal zeven roeiers.  
4. De stuur maakt geen onderdeel uit van de ploeg. 

Artikel 4. Dispensatie 

Indien roeiers niet voldoen aan het gestelde in Artikel 3, dan bestaat de mogelijkheid hier dispensatie 
voor aan te vragen.  

1. Een dispensatieaanvraag moet uiterlijk twee weken voorafgaand aan de eerste wedstrijd zijn 
ingediend. Dit dient te gebeuren door de verenigingsvertegenwoordiger via het online 
dispensatieaanvraagformulier. Dit formulier is beschikbaar op de website van het NOOC en 
alleen te bereiken met de inloggegevens welke zijn verstrekt aan de 
verenigingsvertegenwoordiger. 

2. De verenigingsvertegenwoordiger is verantwoordelijk de statuswijziging van de 
dispensatieaanvraag, toewijzing dan wel afwijzing, door te geven aan de roeier waarvoor 
dispensatie is aangevraagd. 

3. Er wordt alleen dispensatie verleend op het gestelde in deze reglementen als naar het oordeel 
van het Hoofd van de Jury een afwijking van deze bepalingen wenselijk is.  

4. Bij het negeren van een afgewezen dispensatieaanvraag of het niet aanvragen van 
dispensatie wanneer dit wel is vereist, is  het Hoofd van de Jury bevoegd disciplinaire 
maatregelen te treffen zoals beschreven in Artikel 35, lid 6 van het RvR. 

Artikel 5. Vervanging/invallen 

Het is geoorloofd roeiers van een ploeg te vervangen door anderen. Hierbij dient men zich aan de 
volgende regels te houden: 

1. Het is geoorloofd ten hoogste twee roeiers te vervangen door anderen. Dit dient schriftelijk 
onder opgave van hun namen met vermelding van hun poule, PloegID en de vereniging 
waarvan men lid is, ten minste één uur voor de aanvang van de eerste race, waaraan de 
ploeg zal deelnemen, te worden ingediend bij het secretariaat van de betreffende wedstrijd. 

2. De vervangende roeiers dienen een onervaren status te hebben, zoals is beschreven in 
Artikel 3. 

3. De vervanging is geldig voor de gehele wedstrijddag. Het is niet toegestaan deze gedurende 
de dag terug te draaien. 

Artikel 6. Wijziging ploegsamenstelling voor restant competitie 

Wijzigingen van de samenstelling van een ploeg dienen altijd gemeld te worden door de verenigings-
vertegenwoordiger.  
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1. Een wijzigingsaanvraag moet worden ingediend door de verenigingsvertegenwoordiger via 
een email naar het Hoofd van de Jury (Artikel 2).  

2. Niet meer dan de helft van de ploeg mag gedurende de NOOC C4+ Competitie gewijzigd 
worden. 

3. Wijzigingsaanvragen zullen worden behandeld door het Hoofd van de Jury inzake het 
klassement. 

4. Mocht een ploeg gewijzigd zijn van samenstelling en dit niet gemeld hebben, dan kan deze 
ploeg worden uitgesloten voor de competitie. 

Artikel 7. Terugtrekking 

Ploegen die zich terugtrekken uit de competitie dienen met het volgende rekening te houden: 

1. Ploegen kunnen zich tot de loting van de NOOC Openingstoernooi terugtrekken. De 
vereniging van de desbetreffende ploeg is na het sluiten van de inschrijftermijn dan alleen het 
inschrijfgeld verschuldigd. De hoogte van het inschrijfgeld is vastgesteld in Artikel 10. 

2. De vereniging van de ploeg die na de loting van het NOOC Openingstoernooi wordt 
teruggetrokken, wordt beboet met een bedrag van € 27,50 bovenop de inschrijfkosten.  

3. Bij de overige wedstrijden geldt eveneens dat bij terugtrekking na de loting van de betreffende 
wedstrijd een boete van € 27,50 kan worden opgelegd, echter dan door de 
wedstrijdorganisatie van de betreffende wedstrijd. 

Artikel 8. Uitsluiting 

Ploegen die een wedstrijddag missen worden uitgesloten van de gehele competitie. Ploegen die toch 
nog willen deelnemen aan een roeiwedstrijd waar ook de NOOC competitie deel van uit maakt, 
kunnen zich hiervoor opnieuw inschrijven bij de desbetreffende organiserende vereniging en starten 
dan in het reguliere C4+ veld. De kosten hiervan zijn dan voor eigen rekening. 

Hoofdstuk 3. Inschrijfprocedure 

Artikel 9. Inschrijfprocedure 

De inschrijving is opgedeeld in twee delen, de voorinschrijving en de definitieve inschrijving. 

1. Bij de voorinschrijving dienen de afzonderlijke verenigingen aan te geven met hoeveel heren- 
en damesploegen zij mee willen doen aan de NOOC C4+ Competitie. Namen van ploegen en 
roeiers hoeven hierbij nog niet gegeven te worden. De voorinschrijving dient voor 1 december 
2012 bij de commissaris wedstrijden van het NOOC aangemeld te zijn, via wedstrijd@nooc.nl. 

2. Op basis van de voorinschrijving zal bekeken worden of er voldoende ruimte is om alle 
ploegen te herbergen op de wedstrijden. Mocht dit niet zo zijn, dan wordt per vereniging aan 
de hand van uitvalspercentage in de voorgaande jaren bepaald of bij hen al dan niet 
startplaatsen in mindering worden gebracht. Daarbij krijgen verenigingen met een 
uitvalspercentage van minder dan 15% voorrang op de toewijzing van startplaatsen en 
resulteert een uitvalspercentage van 15% of hoger in het voorgaande seizoen in directe aftrek 
van het aantal startplaatsen t.o.v. de voorinschrijving. Dit betekent dat evenredig aan het 
aantal open startplaatsen en het aantal voorinschrijvingen dat over blijft een quotum ingesteld 
wordt, waarmee de over gebleven startplaatsen worden verdeeld over de verenigingen. 
Binnen twee weken na sluiting van de voorinschrijving wordt de verdeling van het aantal 
startplaatsen bekend gemaakt aan de verenigingen.  

3. Naar aanleiding van de voorinschrijving, de uitvalcorrectie en het gestelde quotum, zal elke 
vereniging een aantal startplaatsen voor dames- en herenploegen voor de zaterdagen en de 
zondagen toegewezen krijgen. Hierbij worden de dames- en herenploegen gelijk verdeeld 
over de zaterdag en de zondag. Deze regeling geldt niet voor verenigingen die vijf ploegen of 
minder inschrijven. 
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4. Tot en met 1 maart 2014 staat de definitieve inschrijving open voor de verenigingen. Hier 
moeten de ploegen en de namen van de roeiers per ploeg opgegeven worden. Inschrijving 
dient te geschieden via het online inschrijfsysteem van de KNRB (inschrijven.knrb.nl). Hierbij 
dient gehouden te worden aan het aantal ploegen dat in het eventuele quotum is vastgesteld. 

5. Bij de inschrijving van de ploegen dienen de namen van de roeiers volledig ingevuld te 
worden, in de vorm [voornaam][tussenvoegsel][achternaam]. Er mogen maximaal 7 roeiers 
per ploeg aangemeld ingeschreven worden. 

6. Inschrijving is mogelijk voor alle bij de NSRF aangesloten verenigingen.  
7. Het maximaal aantal ploegen, wat op de zaterdagen en zondagen van het NOT en de Skøll 

Cup kunnen ingeschreven worden, bedraagt 140 ploegen per dag, wat een totaal van 280 
ploegen maakt. 

N.B.: Opzettelijk gemaakte fouten in de inschrijvingen kan leiden tot diskwalificatie van de betreffende 
ploeg. 

Artikel 10. Inschrijfgelden 

Tegelijk met de inschrijving dient het bedrag van € 70,00 overgemaakt te worden naar: Bankrekening 
1235.35.557 ten name van NSRF te Amsterdam, onder vermelding van deelname NOOC C4+ 
Competitie 2014. De betaling moet uiterlijk bijgeschreven zijn op de rekening van het NOOC op 22 
maart 2014. 

Hoofdstuk 4. Competitieverloop 

Artikel 11. Poule indeling  

1. De poule indeling voor het NOT geschiedt volgens loting. Voor alle daaropvolgende 
wedstrijden worden de poules ingedeeld naar de gemiddelde score van alle daarvoor 
verroeide wedstrijden binnen de NOOC competitie, met uitsluiting van het slechtste resultaat. 
Wanneer de deelnemende ploegen twee of meer resultaten hebben behaald telt het slechtste 
resultaat niet mee voor de poule-indeling voor de opvolgende wedstrijd. Van de scores van de 
vijf voorwedstrijden tellen alleen de beste vier resultaten mee voor kwalificatie voor het ONSK. 

2. Bij de poule-indeling worden de ploegen onderverdeeld in zes poules per sekse, waarbij een 
zesde deel van de ploegen welke het beste heeft gepresteerd tot dan toe wordt ingedeeld in 
Poule H1 of D1, afhankelijk per sekse, een zesde deel van de ploegen die vervolgens het 
beste heeft gepresteerd wordt ingedeeld in Poule H2 of D2 etc.  

Artikel 12. Selectie finale en het starten van de laatste wedstrijd 

Op de Orca Competitie Slotwedstrijden zal de finale van de NOOC C4+ Competitie verroeid worden. 

1. De 20 hoogst genoteerde dames- en herenploegen volgens genoemde systeem in Artikel 11, 
gaan door naar de ONSK C4+ finale. 

2. Van de ploegen, die niet tot de beste 20 ploegen zoals in lid 1 beschreven behoren, worden 
de 4 dames- en herenploegen die op de EDR de snelste gemiddelde tijd hebben gevaren 
geselecteerd voor de ONSK C4+ finale. 

3. De roeiers in de ploegen die zich hebben geplaatst voor de finale van het ONSK dienen voor 
de aanvang van de finale zich te hebben gemeld bij het NOOC bestuur met een geldig bewijs 
van inschrijving van de onderwijsinstelling waaraan zij studeren. 

4. Wanneer een ploeg zich niet plaatst voor de ONSK C4+ finale en dus door sportieve redenen 
uit de competitie valt, zal deze zonder extra inschrijfkosten op de Orca Competitie 
Slotwedstrijden mogen starten. Deze ploegen dienen uiterlijk vrijdag 7 juni via het NOOC 
aangemeld te zijn en mogen dan alleen met de opstelling starten zoals deze is opgegeven 
aan het begin van de NOOC C4+ Competitie. 
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5. De ploegen die zich niet hebben weten te plaatsen voor de ONSK C4+ finale, maar wel op de 
Orca Competitie Slotwedstrijden willen starten, dienen door de verenigingsvertegenwoordiger 
bij het NOOC aangemeld te worden. Wanneer via de reguliere inschrijving op de KNRB site 
wordt ingeschreven zal er wèl inschrijfgeld verschuldigd zijn. 

Artikel 13. Uitval 

1. Een ploeg kan uitgesloten worden voor verdere deelname aan de NOOC C4+ Competitie 
wanneer: 

a. Deze ploeg zich heeft teruggetrokken voor een wedstrijd 
b. Deze ploeg niet is op komen dagen voor alle beschikbare heats op een wedstrijddag, 

als is beschreven in Artikel 15. 
c. Deze ploeg is gediskwalificeerd tijdens deelname aan de NOOC C4+ Competitie op 

een van de wedstrijddagen beschreven in Artikel 1. 
2. Wanneer men het niet eens is met de uitsluiting van een ploeg uit de NOOC C4+ Competitie 

kan men protest aantekenen bij het Hoofd van de Jury volgens Artikel 18. 

Hoofdstuk 5. Wedstrijdverloop 

Artikel 14. Klassement 

1. Op de resultaten van de ploegen zal normalisatie toegepast worden. Hierbij is de volgende 
formule van toepassing: 

  

Resultaat wordt gedefinieerd in Artikel 14 Lid 2. De gemiddelde dagtijd is het gemiddelde van 
alle resultaten welke die dag door de ploegen van dezelfde sekse zijn behaald. De 
klassementsscore telt mee in het klassement. i.e. Des te lager de klassementsscore, des te 
beter het resultaat. 

2. Bij wedstrijden tellen de volgende resultaten mee voor het klassement van de NOOC C4+ 
Competitie: 

a. Wanneer er een enkele heat verroeid wordt, telt dit als het resultaat. 
b. Wanneer er twee heats verroeid worden, telt het gemiddelde als resultaat. 
c. Wanneer er drie heats verroeid worden, telt het gemiddelde van de twee beste heats 

als resultaat. 
3. Voor kwalificatie voor het ONSK, zoals beschreven in Artikel 11, tellen van de vijf behaalde 

klassementsscores de vier laagste scores mee. Van de scores van de vijf voorwedstrijden 
tellen alleen de beste vier resultaten mee voor kwalificatie voor het ONSK, zoals is 
beschreven in Artikel 11. 

4. Het Hoofd van de Jury is ten alle tijden bevoegd disciplinaire maatregelen te treffen zoals 
beschreven in Artikel 74 van het RvR. Onder “onsportieve of onbehoorlijke gedragingen”, 
zoals beschreven in Artikel 74, lid 3, worden onsportieve of onbehoorlijke gedragingen 
verstaan die zijn vertoond op of rond de baan, danwel op aan het evenement gerelateerde 
activiteiten. 

Artikel 15. Niet aan de start verschijnen op wedstrijddagen 

1. Voor het niet aan de start verschijnen op een wedstrijddag zal een boete ter hoogte van € 
27,50 in rekening worden gebracht. Deze boete geldt onverminderd bij het niet opdagen bij 
een finale. Wanneer een ploeg niet aan de start kan verschijnen dient dit voordat de ploeg aan 
de start verwacht wordt door de verenigingsvertegenwoordiger aangegeven te worden met 
opgaaf van reden bij de wedstrijdleiding. 

2. Wanneer een wedstrijd uit twee voorwedstrijden en een finale bestaat dient minstens een van 
de voorwedstrijden gestart te worden om ingeloot te kunnen worden voor de finale. Wanneer 
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een ploeg een van de twee voorwedstrijden start zal deze ingeloot worden in de laagste finale. 
Wanneer een ploeg bij beide voorwedstrijden niet aan de start verschijnt zal deze ploeg 
gediskwalificeerd worden. 

3. Wanneer een wedstrijd uit een enkele voorwedstrijd en een finale bestaat en een ploeg is niet 
in staat aan de start te verschijnen op de voorwedstrijd, dan heeft deze ploeg alsnog de kans 
ingeloot te worden in de laagste finale wanneer dit door de verenigingsvertegenwoordiger bij 
de wedstrijdleiding is aangegeven voordat de finales zijn ingeloot. 

4. Bij het missen van (een van) de voorwedstrijd(en) of de finale op een wedstrijddag, zal als 
resultaat de langzaamste dagtijd worden genomen mits er minimaal één keer gestart is op de 
wedstrijddag. 

5. Bij het missen van alle te starten heats op een wedstrijddag zal de ploeg uitgesloten worden 
van verdere deelname aan de NOOC C4+ Competitie. 

Artikel 16. Competitie verspreid over twee wedstrijddagen 

Wanneer de ploegen die in de NOOC C4+ Competitie starten bij een wedstrijd verspreid over twee 
dagen starten dient met het volgende rekening gehouden te worden. 

 Zowel de heren- als damespoules worden gelijk verdeeld over beide wedstrijddagen. 

 De poules worden op een dergelijke manier over de dagen verdeeld zodat de gemiddelden 
van de ploegen van beide dagen in de zelfde orde van grootte liggen. Dit betekent dat op de 
ene dag de poules 1, 4 en 5 starten en op de andere dag de poules 2, 3 en 6. 

Artikel 17. Dagprijzen 

Per wedstrijddag wordt per poule voor de winnaar van het dagklassement een prijs beschikbaar 
gesteld. 

1. Wanneer een wedstrijd is opgedeeld in voorwedstrijden en finales, zal de ploeg welke als 
eerste over de finish komt in de A-finale direct na het finishen zijn prijs op kunnen halen. 

2. Bij tijdwedstrijden zal de snelste ploeg per poule zijn prijs op kunnen halen bij een 
prijsuitreiking welke halverwege of aan het einde van de wedstrijddag zal plaatsvinden. 

Hoofdstuk 6. Protestregelingen 

Artikel 18. Protestregeling NOOC C4+ klassement 

1. Bij onenigheid of twijfel over de uitslag van het NOOC C4+ klassement kan er schriftelijk 
protest ingediend worden door een verenigingsvertegenwoordiger bij het Hoofd van de Jury 
inzake het klassement. Deze zal uitspraak doen inzake het protest. Tegen deze uitspraak is 
beroep mogelijk volgens Artikel 79 van het RvR. Het Hoofd van de Jury inzake het klassement 
staat beschreven in Artikel 2. 

2. Bij de uitspraak zullen het Reglement NOOC C4+ competitie, en het RvR geraadpleegd 
worden.  

Artikel 19. Protestregeling dagklassement 

Bij onenigheid of twijfel betreffende het dagklassement kan er op de dag zelf protest worden ingediend 
bij het Hoofd van de Jury van de desbetreffende wedstrijddag. 


