WEDSTRIJDBEPALINGEN VARSITY 134
9 APRIL 2017
1. Deelname staat open voor leden van de bij de NSRF aangesloten verenigingen.
2. Boord-aan-boord race over 2000 meter, 6-ploegen baan. Finale Oude Vier over 3000
meter, 7-ploegen baan.
3. Wedstrijdleiding: Kaj de Vries, wedstrijd@knsrb.nl, 06-25476461.
Hoofd van de Jury: P.P. Verbrugge.
4. Inschrijven tot dinsdag 4 april 2017, 18.00 uur.
Inschrijving voor Oude Vieren en Dames Vier sluit vrijdag 24 maart 2017 om 20.00 uur,
met indiening van hierin genoemde inschrijvingsbewijzen.
5. Het inschrijfgeld bedraagt:
Standaard:
KNRB licentie:
Totaal:
voor achten
€ 45,€ 3,20
€ 48,20
voor vieren
€ 40,€ 1,60
€ 41,60
voor tweeën
€ 40,€ 0,80
€ 40,80
voor skiffs
€ 30,€ 0,40
€ 30,40
Betaling vóór 7 april 2017, IBAN: NL20 INGB 0678 9636 73 t.n.v. KNSRB, Fiscus
Varsitycommissie te Utrecht o.v.v. V134.
6. Lotingsvergadering vrijdag 7 april 2017, 19.30 uur op de botenloods van de U.S.R.
“Triton”.
7. Wedstrijdnummers worden geannuleerd bij minder dan 4 inschrijvingen.
8. In de nummers 01, 02, 07, 08 en 09 kan slechts één ploeg per vereniging worden
ingeschreven.
9. Combinatieploegen worden niet toegestaan. De wedstrijdleiding kan bij twijfel om
bewijs van lidmaatschap van de vereniging waarvoor men uitkomt vragen.
Dispensatie kan worden verleend voor de nummers 03, 04, 05, 06, 40, 41 en 42 voor
ploegen die anders voor het Klassement voor Eerstejaars Achten / Vieren onredelijk
benadeeld zouden worden.
10. In overnaadse nummers mogen slechts competitieroeiers uitkomen die nog nooit een
klasserend veld zijn gestart.
Stuurlieden van deze nummers worden gewogen conform het Reglement voor
Roeiwedstrijden.
Bigblades en C-boten zijn niet toegestaan.
Indien er voorwedstrijden nodig zijn in de nummers 07 en 08 worden deze als tijdrace
gevaren.
Het nummer KNSRB Ov2+ wordt gevaren over 500 meter.
11. Een vereniging die roeier(s) inschrijft voor deelname aan de Varsity stemt, in verband
met de bijzondere aard het evenement, door inschrijving in met de voorwaarden en eisen
(terrein, pers en overige) die de KNSRB stelt t.a.v. ordehandhaving, welke te vinden zijn
op https://knsrb.nl/varsity/wedstrijdinfo/gedrags-en-zwemregels/.

Deelname Oude Vier en Dames Vier
12. Een vereniging die deelneemt aan het nummer Oude Vier dan wel Dames Vier wordt
geacht jaarlijks aan dit nummer deel te nemen. Indien niet aan deze eis wordt voldaan
zal men gedurende de drie daaropvolgende jaren worden uitgesloten voor het nummer
Oude Vier dan wel Dames Vier.
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De verenigingen van de winnende Oude Vier en Dames Vier, zullen een receptie
organiseren en bekostigen op een representatieve locatie die ter beschikking wordt
gesteld door deze vereniging. Het wordt zeer op prijs gesteld dat, conform de traditie
van de Varsity, de beide verenigingen die het hoofdnummer wint, tevens een kroegjool
organiseert op een door die vereniging aan te wijzen locatie.
13. Ploegleden Oude Vier en Dames Vier
N.B. Tegenwoordig is de student mobieler dan in de oertijd van de Varsity. Het
uitgangspunt ‘Voor Stad, Universiteit en Vereniging’ is daarom niet altijd meer zo helder uit
te leggen. Onderstaande dispensatiemogelijkheden zijn voor de KNSRB een leidraad voor
roeiers die oprechte verenigingroeiers zijn, maar om welke reden dan ook niet voldoen aan
het uitgangspunt te studeren in de stad van hun vereniging. Alleen in die gevallen zal
dispensatie worden toegekend.
In gevallen waarin de KNSRB van mening is dat het komen tot een kans hebbende Oude Vier
dan wel Dames Vier voor een roeier zwaarder weegt dan trouw aan stad, universiteit en/of
vereniging, zal hem deelname aan het hoofdnummer ontzegd worden.
a. De ploegleden moeten lid zijn van de vereniging waarvoor zij uitkomen en mogen
vanaf 1 september 2015 als senior slechts voor die vereniging, de Koninklijke
Nederlandsche Roeibond, Roeivereniging Minerva of de Hollandia Roeiclub zijn
uitgekomen.
b. Alle ploegleden moeten voltijd student zijn aan een Nederlandse instelling voor hoger
onderwijs (WO of HBO). Ter inschrijving dient van alle ploegleden een kopie van een
inschrijvingsbewijs aan hun onderwijsinstelling te worden verstuurd aan de
wedstrijdleiding: van der Stadhoudersweg 23C, 3038 EC ROTTERDAM of
wedstrijd@knsrb.nl.
c. Deelname aan het nummer Oude Vier en Dames Vier staat open voor een ploeglid
1. wiens vereniging is gevestigd in de stad waar het ploeglid zijn WO- of HBOopleiding volgt, of
2. dat studeert in een stad waar geen NSRF vereniging is gevestigd.
d. In de hieronder beschreven bijzondere gevallen kan dispensatie worden verleend
door het Dagelijks Bestuur van de KNSRB. De dispensatie moet uiterlijk bij de
inschrijving worden aangevraagd.
1. Dispensatie kan worden verleend voor sub a indien de roeier(s) en/of
stuurman na 1 september is/zijn uitgekomen voor een andere vereniging op
een wedstrijd buiten Nederland.
2. Dispensatie kan worden verleend voor sub b aan maximaal één ploeglid
(roeiers of stuurman) mits wordt voldaan aan ten minste één van de volgende
voorwaarden:
I. Het ploeglid is student geweest als omschreven sub b van dit artikel en
sinds de datum van afstuderen van het ploeglid enerzijds en de datum van
de Varsity anderzijds zijn niet meer dan twee jaren verlopen.
Bij inschrijving dient een kopie van het afstudeerbewijs van dit ploeglid te
worden gevoegd;
II. Het ploeglid is ten minste twee jaar student geweest als omschreven sub b
van dit artikel. Tussen de laatste studieverrichting (tentamen, practicum,
o.i.d.) enerzijds en de datum van de Varsity anderzijds is niet meer dan
twee jaar verstreken. Nadien heeft het ploeglid geen onderwijs meer
gevolgd aan een WO of HBO instelling (bij inschrijving moet van dit ploeglid
een kopie van het meest recente inschrijvingsbewijs worden verstrekt
alsmede een bewijs van deze laatste studieverrichting (bijv. een
cijferlijst)).
3. Dispensatie kan worden verleend voor sub c aan maximaal twee ploegleden
(roeiers of stuurman) indien zij sinds 1 september 2015 niet als senior zijn
uitgekomen voor een andere vereniging.
N.B. Roeiers die als junior zijn uitgekomen voor een andere bij de KNRB
aangesloten vereniging komen dus wel in aanmerking voor dispensatie.
4. Het totaal van de mogelijk toe te kennen dispensaties onder 2. en 3.
hierboven is 2.
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Uitgeschreven Nummers
Varsity 134
1 OUDE VIER
2 DAMES VIER
3 Jonge Acht
4 Lichte Acht
5 Dames Acht
6 Lichte Dames Dubbel vier
7 Overnaadse Vier
8 Dames Overnaadse Vier
9 KNSRB Overnaadse 2+ (500 meter)
10 E 2+
11 E 2x
12 E 1x
13 LE 414 LE 215 LE 1x
16 DE 1x
17 LDE 1x
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20 G 4+
21 G 2x
22 G 223 G 1X
24 LG 4+
25 LG 226 LG 1X
27 DG 4+
28 DG 229 DG 1X
30 LDG 2X

40 Jonge Vier
41 Lichte Vier
42 Jonge Dames Vier
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Ten geleide, Varsity 134.
Met al uw wedstrijdgerelateerde vragen kunt u bij de wedstrijdleiding terecht:
Kaj de Vries, wedstrijd@knsrb.nl, 06-25476461.
Lotingsvergadering
Een voorlopig programma op basis van inschrijvingen en bekende verzoeken tot
dubbelstarten, dubbelbootgebruik en dubbelsturen wordt vóór de lotingsvergadering
gepubliceerd. Tijdens de lotingsvergadering zal definitief worden vastgesteld welke
nummers worden verroeid, en wordt het definitieve programma vastgesteld. Aanwezigheid
van ten minste één verenigingsvertegenwoordiger wordt ten zeerste aangeraden, daar
hetgeen ter vergadering besproken wordt, bekend wordt verondersteld bij alle
deelnemende verenigingen. De lotingvergadering vindt plaats vrijdagavond voorafgaande
aan de Varsity op de botenloods van de U.S.R. “Triton”, Verlengde Hoogravenseweg 13,
3525 BB Utrecht, aanvang 19.30 uur. Hier worden ook de roeiers- en coachkaarten
uitgereikt. Zonder deze kaarten wordt geen toegang tot het botenterrein verleend.
Conform het KNRB Reglement van Roeiwedstrijden (RvR) wordt bij terugtrekking na het
sluiten van de inschrijving het inschrijfgeld niet gerestitueerd. Bij terugtrekken na de
lotingsvergadering, zonder het aanbieden van een verklaring ten genoegen van de
wedstrijdleider, is een boete ter hoogte van het inschrijfgeld verschuldigd.
Roeiers- en coachkaarten
De roeiers- en coachkaarten die aan de inschrijvingen verbonden zijn, zullen worden
uitgedeeld tijdens de lotingsvergadering. Deze kaarten dienen bij het betreden van het
Varsity terrein te worden geactiveerd.
Aantal roeierskaarten: per roeier: 1
Aantal coachkaarten: skiff, twee en vier: 1
acht: 2
Hiernaast zal per vereniging worden voorzien in 4 extra coachkaarten voor het bestuur en 1
extra coachkaart per 4 ingeschreven roeiers.
Wedstrijd, wedstrijdnummers en terrein
Met de nummers Jonge Acht, Lichte Acht, Dames Acht, Lichte Dames Dubbel vier, Jonge
Vier, Lichte Vier en Jonge Dames Vier worden respectievelijk de nummers B 8+, LB 8+, DB
8+, LDB 4*, B 4+, LB 4+ en DB 4+ bedoeld. Een overwinning in deze velden is klasserend
conform de KNRB reglementen. Ook tellen deze nummers mee voor het Klassement voor
Eerstejaars Achten / Vieren.
Lichte roei(st)ers en stuurlieden zullen worden gewogen volgens het KNRB RvR.
Daar de Overnaadse nummers uitsluitend open zijn voor competitieroeiers, zijn deze
nummers niet klasserend.
In het wedstrijdprogramma wordt dit jaar wederom een scheepvaartpauze ingepast. Dit heeft
tot gevolg dat de wedstrijden rond 10.00 uur zullen aanvangen, en dat dubbel starten
moeilijk in het wedstrijdschema zal zijn in te passen. Breng de wedstrijdleiding uiterlijk bij
sluiting inschrijving op de hoogte van de wens roeiers, stuurlieden of boten dubbel te
gebruiken.
Op het botenterrein zullen geen stellingen aanwezig zijn. U dient zelf zorg te dragen voor
voldoende schragen/kratten om de boten op te leggen, hetgeen geschiedt op eigen risico.
Oude Vier en Dames Vier
Het wordt ten zeerste aangeraden om reeds in een vroeg stadium contact op te nemen met
het Dagelijks Bestuur van de KNSRB indien het vermoeden bestaat dat dispensatie dient te
worden aangevraagd voor een roeier/stuurman.
Voor AIO’s dient dispensatie te worden gevraagd conform het Oude Vier en Dames Vier
reglement. Studenten die co-schappen lopen worden beschouwd als voltijd student en voor
hen dient dus geen dispensatie gevraagd te worden.
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Winnende Oude Vier en Dames Vier
De verenigingen van de winnende Oude Vier en Dames Vier wordt geacht een receptie te
organiseren ter huldiging en felicitatie van de winnaars. Op deze receptie dienen ten
minste te worden toegelaten: Ereleden van de KNSRB; Permanent Commissarissen van de
KNSRB; alle verliezende Oude Vieren en Dames Vieren; het Hoofd van de Jury; alle besturen
van aan het hoofdnummer deelnemende verenigingen; ten minste één vertegenwoordiger
van alle andere aan de Varsity deelnemende verenigingen; de Varsitycommissie en het
Dagelijks Bestuur der KNSRB.
Iedere vereniging die aan het hoofdnummer Oude Vier en Dames Vier deelneemt, dient vóór
de lotingsvergadering met het Dagelijks Bestuur van de KNSRB contact op te nemen
betreffende het bovenstaande.
Ordehandhaving op het terrein
Iedere deelnemende roeivereniging c.q. aanwezige gezelligheidsvereniging zal twee
bestuursleden aanwijzen die gedurende het evenement als lid van de Varsity
Ordecommissie. De Algemeen Commissaris van de KNSRB zal hierover rond 1 maart 2017
contact opnemen met alle verenigingen.
Een deelnemende roeivereniging is verantwoordelijk voor het gedrag van haar
leden/supporters. Wangedrag van een individueel lid of een supporter van een
roeivereniging zal kunnen leiden tot door het Dagelijkse Bestuur van de KNSRB op te leggen
sancties voor de roeivereniging als geheel, zoals o.a. uitsluiting van wedstrijden, ook –
indien noodzakelijk – op de dag van de Varsity zelf. Deze bevoegdheid staat los van het
tuchtrecht van de KNRB.
De Wedstrijdleiding en/of Jury zal ingrijpen in geval van ontoelaatbaar gedrag op het
toeschouwersterrein. Gezien het krappe tijdschema tijdens de Varsity roeiwedstrijden, zal
dit onherroepelijk leiden tot het schrappen van wedstrijden.
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