
Amstelbeker 2015, te verroeien op 27 september op de Amstel. 

 

Betalingsgegevens Amstelbeker IBAN: NL37 ABNA 0541 9478 18, tnv. K.A.R.&Z.V De 

Hoop Amstelbeker, te Amsterdam. 

Uitgeschreven velden 

1. Studentenverenigingen H 8+ 

2. Burgerverenigingen H 8+ 

3. Studentenverenigingen D 8+ 

4. Burgerverenigingen D 8+ 

Bepalingen 

1. Tijdrace en boord-aan-boordwedstrijd over 750 meter op een 2-ploegenbaan. 

2. Wedstrijdleiding: Rutger Thijssen (06-41471056) wedstrijd@amstelbeker.nl.  

Hoofd van de Jury: P.P. Verbrugge. 

3. Inschrijving tot maandag 21 september 18.00 uur via het KNRB-inschrijfsysteem. 

Dubbel bootgebruik niet mogelijk. 

4. Geen inschrijfgeld. Voor verenigingen die minder dan 5 kaarten wensen af te nemen 

voor het Amstelbekerdiner (op zaterdagavond 26 september 2014) geldt een nominaal 

inschrijfgeld van € 125,- per ploeg. 

5. Loting: woensdag 23 september 20.00 uur bij de wedstrijdleider. 

6. Aanvangstijd: 12:30 uur, aanvang finales: ca. 17:00 uur. 

7. Stuurliedenvergadering: De Hoop, zondagochtend 27 september (aanvangstijdstip naar 

verwachting 11.00 uur; een definitief tijdstip wordt tegelijk met de loting gepubliceerd 

op de website www.amstelbeker.nl). Aanwezigheid stuurlieden is verplicht. Coaches 

en/of verenigingsvertegenwoordigers zijn ook welkom. Aansluitend 

stuurliedenweging op dezelfde locatie. 

8. Stuurlieden dienen op de dag van de wedstrijd tenminste 12 jaar oud te zijn. Het 

minimumgewicht van een stuur van een herenploeg bedraagt 55 kg. Het 

minimumgewicht van een stuur van een damesploeg bedraagt 50 kg. Stuurlieden 

mogen maximaal 10 kg ballast meenemen om aan genoemde minimumgewichten te 

voldoen. 

9. Deelname alleen op uitnodiging. De organisatie stuurt voor 1 juli 2015 invitaties aan 

verenigingen die in het seizoen voorafgaand aan de Amstelbeker hebben laten zien 

over snelle of anderszins aansprekende verenigingsploegen te beschikken. De 

organisatie roept alle verenigingen die onverhoopt geen uitnodiging ontvangen, maar 

wel wensen deel te nemen, op om in overleg te treden met de wedstrijdleiding 

(uiterlijk 1 augustus 2015 kenbaar maken). 

10. Combinatieploegen niet toegestaan. De wedstrijdleiding kan bij twijfel om bewijs van 

lidmaatschap van de vereniging waarvoor men uitkomt vragen. 

11. De velden Studentenverenigingen Heren en Studentenverenigingen Dames Acht met 

Stuurman staan open voor respectievelijk heren- en damesploegen van alle bij de 

Nederlandse Studenten Roeifederatie (hierna: NSRF) aangesloten verenigingen (voor 

zover deze zijn uitgenodigd). 
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12. De velden Burgerverenigingen Heren en Burgerverenigingen Dames Acht met 

Stuurman staan open voor respectievelijk heren- en damesploegen van alle bij de 

Koninklijke Nederlandsche Roeibond aangesloten verenigingen (voor zover deze zijn 

uitgenodigd), met uitzondering van de bij de NSRF aangesloten verenigingen. 

13. Ploegsamenstelling is (afgezien van bovenstaande beperkingen ten aanzien van het 

type vereniging waarvoor men uitkomt en uniformiteit wat betreft geslacht en 

verenigingslidmaatschap) geheel vrij. Roeiers uit de verschillende op leeftijd 

gebaseerde categorieën (d.w.z. junioren, senioren en veteranen) kunnen desgewenst 

deel uit maken van dezelfde ploeg. 

14. Ploegen varen eerst een time trial (proloog). De time trial wordt met vliegende start 

gevaren. (zie baankaart). Vervolgens wordt door middel van boord-aan-boordraces 

telkens bepaald wie er doorgaat naar een volgende ronde (knock-out systeem):  

o De boord-aan-boordraces worden uit stilstand gestart. 

o De snelste ploeg of een aantal snelste ploegen (exacte aantal ploegen is 

afhankelijk van het totale aantal inschrijvingen in het eigen veld) uit de time 

trial mogen één ronde overslaan. 

o Overige ploegen varen na de time trial een voorwedstrijd waarbij de ploegen 

worden ingedeeld op basis van hun gevaren tijd in de time trial.  

o Toewijzing van de startboei vindt te allen tijde plaats d.m.v. loting. 

o Het exacte progressieschema voor verschillende mogelijke aantallen 

deelnemende ploegen per veld is volledig uitgewerkt terug te vinden op 

www.amstelbeker.nl. 

15. Winnaars van de twee afzonderlijke velden (studenten- en burgerverenigingen) bij de 

heren en de dames strijden in een gezamenlijke finale tegen elkaar om respectievelijk 

de Palmbeker en de Fortunabeker. In deze finale wordt een startverschil gehanteerd op 

basis van de eigen snelste dagtijd van beide finalisten. De time trial tijden worden 

buiten beschouwing gelaten bij de bepaling van die eigen snelste dagtijd. 

16. Prijsuitreiking (blikken voor de vier afzonderlijke velden én beide bekers): direct 

aansluitend aan de Palmbeker- en Fortunabeker-finales aan het erevlot. 

17. Iedere NSRF-vereniging die roeiers inschrijft voor deelname aan de Amstelbeker 

stemt in met de voorwaarden en eisen die de organisatie stelt t.a.v. ordehandhaving, 

welke per email aan de besturen van de deelnemende verenigingen zullen worden 

gecommuniceerd. 

18. Op deze wedstrijd is het Reglement voor Roeiwedstrijden (RvR) van de Koninklijke 

Nederlandsche Roeibond van toepassing. 
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