
 
 
De roeiwedstrijden zijn ingedeeld in twee leeftijdscategorieën: 
 
KLASSE 1 
Deelname staat open voor jongens en meisjes tot en met 15 jaar en tot en met zeekadet 1e klasse. Dit houdt 
in dat tijdens de wedstrijden de oudste roeier niet ouder mag zijn dan 15 jaar en geen hogere rang mag hebben 
dan zeekadet 1e klasse. 
 
KLASSE 2 
Deelname staat open voor jongens en meisjes tot en met 17 jaar en tot en met zeekadet 1e klasse. Dit houdt 
in dat tijdens de wedstrijd de oudste roeier niet ouder mag zijn dan 17 jaar en geen hogere rang mag hebben 
dan zeekadet 1e klasse. 
 
Het is beide klassen toegestaan om roeiers van maximaal twee korpsen in de boot te plaatsen. 
 
ROERGANGERS (tevens vletcommandant) 
De minimum leeftijd en rang voor roergangers is 12 jaar en zeekadet 1e klasse. 
De maximum leeftijd en rang voor roergangers is 23 jaar en kwartiermeester. 
Deze eisen gelden voor beide klassen. 
 
WRIKKEN 
Deelname staat open voor jongens en meisjes tot en met 17 jaar en tot en met zeekadet 1e klasse. Dit houdt 
in dat tijdens de wedstrijd de deelnemer niet ouder mag zijn dan 17 jaar en geen hogere rang mag hebben 
dan zeekadet 1e klas. 
 
ROEIWEDSTRIJD 
De wedstrijdbaan dient een lengte te hebben van tenminste 300 meter met of zonder draaipunt (door de 
wedstrijdleiding te bepalen). Er wordt geroeid in materiaal van het organiserende korps. 
Alle ploegen dienen minimaal twee maal geroeid te hebben, tegen verschillende tegenstanders, deze beide 
tijden worden bij elkaar opgeteld, dit resultaat bepaalt welke plaats ieder team inneemt. 
In het geval van twee heats wordt van vlet gewisseld, opdat de deelnemende teams in beide vletten hebben 
geroeid. 
De vier snelste teams roeien een finale. Het team, dat van deze vier teams de snelste tijd heeft geroeid, 
wordt winnaar van die klasse. Per klasse zijn tenminste drie prijzen te verdelen. De finale wordt gestreden 
door net zoveel teams als er prijzen zijn, plus tenminste één. 
 
WISSELBEKER 
De korpsen, die een vertegenwoordiging hebben in beide klassen, dingen mee naar de wisselbeker: De 
Gedolde Riem. 
Om voor de wisselprijs in aanmerking te komen is het toegestaan om maximaal twee gastroeiers van een 
ander korps in de boot te plaatsen. 
De resultaten van alle geroeide wedstrijden van een korps uit beide klassen worden bij elkaar geteld en deze 
uitkomst wordt gedeeld door het aantal geroeide wedstrijden. Het korps, dat na deze berekening de snelste 
gemiddelde tijd heeft geroeid, wint de trofee. 
 
GEEN ENKEL KORPS MET PLOEGEN IN BEIDE KLASSEN 
Wanneer geen enkel korps deelneemt in zowel Klasse 1 als Klasse 2 volgt dezelfde berekening over alle 
ploegen, met dien verstande dat de teams uit Klasse 1 een aftrek krijgen van 25 seconden per geroeide 
wedstrijd. Het team, dat de snelste gemiddelde tijd heeft geroeid, wint de wisselbeker. 
 
DE WINNAAR KAN OF WIL DE ROEIWEDSTRIJDEN NIET ORGANISEREN 
De organisatie van de roeiwedstrijden wordt door de voorzitter van de commandantenvergadering aangewezen. 
 
TIJDSTIP 
De roeiwedstrijden worden gehouden op een door de voorzitter van de commandantenvergadering aangewezen 
zaterdag. Het tijdstip voor de roeiwedstrijden dient minimaal vier maanden van tevoren bekend gemaakt te 
worden aan alle korpsen. 
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UITSLAGEN 
Tijdens de wedstrijden worden de resultaten zo snel mogelijk gepubliceerd op een voor alle deelnemers 
duidelijk leesbaar publicatiebord. Na de wedstrijden worden de uitslagen gepubliceerd op de site van het 
Zeekadetkorps Nederland. 
 
Door de algemene raad vastgesteld op 24 april 2010 en gewijzigd op 26 oktober 2013. 
 


