U19 (P-6)

Zoals in het jaarprogramma 2021-2022 beschreven staat, dienen roeiers die in aanmerking
willen komen voor het WKU19 twee profieltesten in te leveren en deel te nemen aan het NK
klein (1x). Na het NK klein wordt een eerste selectie gemaakt.
Richtlijnen voor de WKU19-selectie zijn P-6:
Skiff: Vrouwen 7:52 of Mannen 7:10
Ergo: Vrouwen 7:05 of Mannen 6:07

Deelname NK klein
Dit seizoen dienen juniorenroeiers zich te plaatsen voor deelname aan het NK klein. De
selectie vindt plaats tijdens de Bosbaan Voorjaarsregatta (16-17 april). Voorafgaand aan de
wedstrijd wordt bepaald hoeveel NK startplaatsen er vergeven worden. Uiteindelijk starten
de beste 24 roeiers het NK klein. Voor vragen kunt u contact opnemen met:
wedstrijdzaken@knrb.nl.
EKU19 en München
Na de NK klein wordt de eerste U19selectie bekend gemaakt. Deze selectie zal zich gaan
voorbereiden op de juniorenregatta in München. Oorspronkelijk was het plan om met deze
selectie de EKU19 te starten. Vanwege het Centraal Eindexamen is in overleg met
verenigingscoaches besloten om in plaats van deel te nemen aan het EKU19, deel te nemen
aan de internationale juniorenregatta in München van 5-8 mei.
WKU19 en Coupe
Na de Koninklijke Hollandbeker (25-26 juni) wordt de uiteindelijke WKU19 selectie bekend
gemaakt. Roeiers/ploegen die niet zijn geselecteerd voor het WKU19, kunnen zich richten op
deelname aan de Coupe de la Jeunesse.
Een verandering ten opzichte van het oorspronkelijke jaarprogramma is dat de deadline voor
aanmelding Coupe verschoven is van maandag 27 juni naar donderdag 30 juni.
Voor meer informatie over de selectie van de Coupe:
https://knrb.nl/toproeien/talenten/jaarprogramma/

U23 (P-5 tot P-3)

Zoals in het jaarprogramma 2021-2022 beschreven staat, dienen roeiers die in aanmerking
willen komen voor het WKU23 twee profieltesten in te leveren en deel te nemen aan het NK
klein (1x of 2-). Na het NK klein wordt een eerste selectie gecommuniceerd voor de WKU23.
Hierin zal een verschillend traject bestaan voor de scullselectie en boordselectie.
Scull (P-4 tot P-3)
Na de NK klein wordt de scullselectie bekend gemaakt. Dit is de geprioriteerde selectie voor
het WKU23. Richtlijnen voor de scullselectie zijn vanaf P-4:
Skiff: Vrouwen 7:43 of Mannen 7:01
Ergo: Vrouwen 6:57 of Mannen 5:59
Afhankelijk van het niveau wordt getracht met (een deel) van deze groep deel te nemen aan:
- Essen (14-15 mei) *
- Henley (28 juni-3 juli) *
- WKU23 (24-31 juli)
* op eigen gelegenheid
Boord (P-5)
Roeiers die niet in aanmerking komen voor de scullselectie, worden na het NK klein
uitgenodigd voor de boordselectie. De selectie hiervoor start vanaf 16 mei.
Afhankelijk van het niveau kan deze groep zelfstandig deelnemen aan:
- Henley (28 juni-3 juli) *
- WKU23 (24-31 juli)
* op eigen gelegenheid
N.B. Niet door de KNRB geformeerde boordnummers, kunnen door verenigingen zelf
ingevuld worden om zo op eigen gelegenheid deel te nemen aan het WKU23.
Niveaubepaling van deze ploegen vindt plaats tijdens een trial in het weekend van 18/19 juni
USA
Voor roeiers die in Amerika roeien en deel willen nemen aan het WKU23 geldt dat zij
minimaal één complete profieltest dienen aan te leveren.
Scullselectie
Uitnodiging voor de scullselectie gebeurd op basis van scull-/skiff resultaten uit het verleden
en de profieltest. Het is uiteraard mogelijk om een nieuwe skiff tijd toe te sturen gedurende
het seizoen.
Boordselectie
Eind mei wordt gekeken of er versterking nodig is op de al bestaande boordselectie.
Indien je daarvoor niet wordt uitgenodigd, bestaat de mogelijkheid om op eigen gelegenheid
een boordboot te maken. Niveaubepaling van deze ploegen vindt plaats tijdens een trial in
het weekend van 18/19 juni.

Senioren

Voor roeiers die niet binnen ofwel het U19- ofwel het U23-programma vallen, kunnen zich
richten op het Senioren programma.
Afhankelijk van het niveau wordt getracht met (een deel) van deze groep deel te nemen aan
Windermere (2-8 mei), Universiade (eind juni) en World Cup’s.
Binnen dit seniorenprogramma hebben we dit jaar twee trajecten. Enerzijds het Universiadetraject en anderzijds de World-Cup trajecten.
Universiade
Roeiers die in aanmerking willen komen voor deelname aan de Universiade dienen:
- Aanmelden voor 1 april 2022 via secretariaattopsport@knrb.nl
- Deelname NK klein (1x of 2-)
Na het NK klein vindt een selectieweek plaats voor de Universiade ploegen.
Afhankelijk van het niveau kan deze groep op eigen gelegenheid deelnemen aan:
- Essen (14-15 mei)
- World Cup I (25-29 mei)  niveaubepaling tijdens een trial op 11 mei
- Universiade
World Cup (P-3)
Richtlijnen voor een World Cup selectie zijn vanaf P-3.
Roeiers/ploegen die in aanmerking willen komen voor deelname aan een World Cup dienen:
- Aanmelden WC1 voor 1 april 2022 via secretariaattopsport@knrb.nl
- Aanmelden WC2 voor 22 april 2022
- Aanmelden WC3 voor 13 mei 2022
- Deelname NK klein (1x of 2-)
Niveaubepaling voor World Cup’s vindt plaats tijdens een georganiseerde trial. Tijdens de
trial zal de beoogde ploeg worden beoordeeld door de KNRB coaches. Bij voldoende niveau
mag de ploeg op eigen gelegenheid deelnemen aan de World Cup.
- Voor WC1 en WC2 vindt de trial plaats op woensdag 11 mei
- Voor WC3 vindt de trial plaats in het weekend van 18/19 juni
N.B. Het is tevens voor reeds geformeerde Universiade- en/of U23 ploegen mogelijk om deel
te nemen aan de World-Cup trials.

