Botentoewijzingsreglement (BTR) zoals vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 21
november 2018.

Beschikbaarheid en Toewijzing
1. De vereniging onderscheidt 7 vlootcategorieën:
V1, wedstrijdvloot 1
Nieuwe boten tot maximaal 3 à 5 jaar oud, ze worden geroeid met persoonlijke riemen.
V2, wedstrijdvloot 2
Boten van 3 à 5 jaar oud tot 7 à 10 jaar oud, ze hebben zo mogelijk een standaard set riemen en
kunnen ook met persoonlijke riemen worden geroeid.
V3, S3/B3-vloot
Doorgeschoven gladde boten ouder dan 7 à 10 jaar.
V4, S2/B2-vloot
Doorgeschoven boten uit V3, maar hier kan ook gedacht worden aan wat makkelijker roeibare,
stabielere gladde boten.
V5, S1-vloot/jeugdvloot c.q. instructievloot
C-boten voor instructie en de licht afgestelde skiffs voor jeugdinstructie.
V6, C-vloot/wherry’s
V7, ART-vloot
De vernieuwing van de gladde boten verloopt van V1 naar V4.
Het aantal jaren voor doorschuiven kan afhankelijk zijn van het type boot en het kan afhankelijk zijn
van de wens om de vloot sneller of langzamer te vernieuwen.
Verworven tweedehandsboten worden ingeschat naar leeftijd, gebruiksuren en staat van onderhoud.
2. De vereniging onderscheidt 7 roeierscategorieën:
R1, junioren- en seniorenwedstrijdroeiers
Leeftijd vanaf 14 jaar, dit zijn volledig gecoachte roeiers.
R2, masters
Leeftijdscategorie A t/m K (27 tot 85+), dit zijn roeiers die voor hun plezier competitie roeien, ze
roeien volgens een wedstrijdcommitment (sportkeuring – trainingen – en KNRB-contract),
wedstrijdstarts zijn verplicht, coaching is naar eigen inzicht, voor de 1000 m is 4x in de week trainen
een vereiste.
R3, geoefende roeiers met KNRB-vaardigheidsproef
Roeiers met alle roeibevoegdheden en 5 jaar aanééngesloten roeiend in een vaste bootcategorie; zij
hebben een KNRB-vaardigheidsproef afgelegd, die maximaal 5 jaar oud is. Het verschil met de
masters is dat ze geen competitiewens hebben.
R4, roeiers met bevoegdheid S3/B3
Roeiers met minimaal S3- en/of B3-bevoegdheid.
R5, roeiers met bevoegdheid S2/B2
Roeiers met minimaal S2- en/of B2-bevoegdheid.
R6, instructie/oefenroeiers S1 en jeugd
R7, ART-roeiers
3. Toewijzingsregels
Roeiers maken gebruik van verschillende vlootcategorieën.
Daarvoor gelden de volgende toewijzingsregels en voorrangsregels:
In V1 roeit R1.
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In V2 roeit in volgorde van voorrang R1, R2, R3, allen met een roeiplan voor een vast tijdvak dat bij
de commissaris wedstrijdroeien ter beoordeling wordt aangeboden.
In V3 roeien alle roeiers R1 t/m R4 volgens de reserveringsregels, buiten de spitstijden zijn
voorreserveringen mogelijk voor R1 en R2.
In V4 roeien alle roeiers R1 t/m R5 volgens de reserveringsregels en roeibevoegdheid, buiten de
spitstijden zijn voorreserveringen mogelijk voor een trainingstijdvak en incidenteel voor instructie.
In V5 hebben R6-roeiers voorrang tijdens de instructie- en oefenuren. Verder roeien hier alle roeiers
R1 t/m R6 volgens reserveringsregels en behaalde roeibevoegdheid.
In V6 roeien alle roeiers R1 t/m R6 volgens reserveringsregels.
In V7 roeien bij voorrang de R7-roeiers.
De commissaris wedstrijdroeien regelt de toewijzing in V1 en V2.
De commissaris opleiden regelt de toewijzing in V5.
De commissaris recreatieroeien regelt de toewijzing in de overige vloten.
Alles in goed overleg tussen de commissarissen onderling.
4. Beschikbaarheid en vaste reserveringen
In de V3/V4-vloot zijn er geen vaste reserveringen mogelijk tussen 9.00 en 12.00 uur. Incidenteel is
er in V3 een uitzondering mogelijk voor instructieroeiers R6. In de V4-vloot zijn vaste reserveringen
wel mogelijk voor R6-roeiers. Enkele (bestaande) vaste reserveringen in V6 zijn mogelijk in overleg
met de commissaris recreatieroeien.
Van iedere boot worden de gebruiksmomenten, gebruiksuren, schade en onderhoud geregistreerd en
inzichtelijk gemaakt. Deze gegevens zijn belangrijk voor het materiaaladvies en een optimaal gebruik.
Bijvoorbeeld: een V2-boot die niet of nauwelijks gebruikt wordt kan ruimer beschikbaar worden
gesteld.
5. Onttrekken van boten voor toertochten en wedstrijden
Er wordt jaarlijks een wedstrijdkalender en toertochtenkalender samengesteld voor Tromp waarbij de
onttrekking van de boten wordt afgewogen tegen de beschikbaarheid op Tromp.
De commissaris wedstrijden en de commissaris recreatieroeien doen dit in overleg.
Roeigroepen R1 t/m 3 kunnen hun wensen bij de commissaris wedstrijdroeien kenbaar maken.
Zowel vooraf (optie) als tijdens het seizoen (inschrijving).
Het verenigingsbelang gaat voor bij samengestelde groepen uit meerdere roeiverenigingen.
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