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1. Inleiding 

Als KV De Geuzen zijn we vooral ook een wedstrijdvereniging, en dat betekent dat er gedurende het seizoen 

meegedaan wordt aan een aantal wedstrijden. Deze wedstrijden zijn niet alleen in Nederland, maar ook in het 

buitenland (met name België). 

Voor alle kanovaarders die mee doen of mee willen doen aan wedstrijden, hebben we dit boekje 

samengesteld, zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is, maar ook de informatie nog eens rustig kan nalezen. 

 

2. Hoe gaat zo’n wedstrijd in zijn werk 

Kanowedstrijden beslaan altijd een heel weekend. Dat wil zeggen van zaterdagochtend t/m zondagmiddag. De 

wedstrijden vinden plaats over verschillende afstanden, in verschillende leeftijdscategorieën en voor zowel K1, 

K2 als K4 (zie hieronder bij punt 4 Categorieën deelnemers en afstanden). Bij wedstrijden die wat verder weg 

zijn, gaan wij meestal al op vrijdagmiddag of -avond naar de desbetreffende locatie (Lees hier meer over bij 

punt 12 Kamperen). 

Elke wedstrijd begint met series, gevolgd door kwartfinales, halve finales en finales. Dit hangt ook een beetje af 

van de grootte van de leeftijdscategorie. Zit je in een categorie met weinig deelnemers, dan volgt de finale vaak 

al direct na de series. Bij veel deelnemers zijn er uiteraard meer stappen op weg naar die finale. 

 

3. Aan welke wedstrijden kun je meedoen? 

In Nederland worden door het jaar heen diverse wedstrijden gehouden en deze worden als club (bijna) 

allemaal bezocht. 

Jaarlijks bij aanvang van het trainingskamp (begin mei) wordt door de trainers en begeleiding het 

wedstrijdprogramma doorgenomen met de vaarders, maar ook met de ouders. Tijdens deze bijeenkomst wordt 

bepaald aan welke wedstrijden wordt deelgenomen, wordt verteld hoe alles in zijn werk gaat en worden de 

begeleiders per wedstrijd vastgesteld. 

 

4. Categorieën deelnemers en afstanden 

Het Watersportverbond kent de volgende categorieën deelnemers met de daarbij behorende leeftijden en 

bootklassen: 

 

Categorie Leeftijd *) Bootklasse 

Dames pupillen t/m 10 MK1, MK2, K2 

Dames aspiranten B 11/12 K1, 2, 4 

Dames aspiranten A 13/14 K1, 2, 4 

Dames junioren B 15/16 K1, 2, 4 

Dames junioren A 17/18 K1, 2, 4 

Dames senioren 18+ K1, 2, 4 

   

Heren pupillen t/m 10 MK1, MK2, K2 

Heren aspiranten B 11/12 K1, 2, 4 

Heren aspiranten A 13/14 K1, 2, 4 

Heren junioren B 15/16 K1, 2, 4 / C1, 2, 4 

Heren junioren A 17/18 K1, 2, 4 / C1, 2, 4 

Heren senioren 18+ K1, 2, 4 / C1, 2, 4 

Heren veteranen 34+ K1, 2, 4 

 

*) 

t/m 10 – degene die in de loop van het jaar 10 jaar wordt of jonger is 

11/12 – degene die in de loop van het jaar 11 of 12 jaar wordt 

13/14 – degene die in de loop van het jaar 13 of 14 jaar wordt 

15/16 – degene die in de loop van het jaar 15 of 16 jaar wordt 
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17/18 – degene die in de loop van het jaar 17 of 18 jaar wordt 

18
+
 – degene die in de loop van het jaar 19 wordt of ouder is 

34
+
 – degene die in de loop van het jaar 35 wordt of ouder is 

 

Uitzonderingen op de bovenstaande indeling zijn: 

� Pupillen en aspiranten B mogen uitsluitend in meerpersoonsboten een categorie hoger starten. 

� Aspiranten B mogen tijdens K1 wedstrijden in MK1 of SK starten. 

� Veteranen mogen naast hun eigen categorie per evenement als Senior starten. 

 

Iedereen mag per boottype, per wedstrijd, een klasse hoger starten en dit geldt per boottype voor alle 

afstanden. In de klasse die de vaarder heeft verlaten, mag dan niet gestart worden in hetzelfde boottype. 

 

De volgende categorieën deelnemers en afstanden zijn ingesteld door het Watersportverbond: 

 

Categorie Afstanden in meters 

 Sprint Korte baan Lange baan 

Dames pupillen 200 500 1.000 

Dames aspiranten B 200 500 1.000 

Dames aspiranten A 200 500, 1.000 2.000 

Dames junioren B 200 500, 1.000 3.000 

Dames junioren A 200 500, 1.000 3.000 

Dames senioren 200 500, 1.000 5.000 

    

Heren pupillen 200 500 1.000 

Heren aspiranten B 200 500 1.000 

Heren aspiranten A 200 500, 1.000 2.000 

Heren junioren B 200 500, 1.000 3.000 

Heren junioren A 200 500, 1.000 5.000 

Heren senioren 200 500, 1.000 5.000 

Heren veteranen 200 500, 1.000 5.000 

 

De organiserende verenigingen bepalen zelf welke afstanden er tijdens hun wedstrijd worden gevaren, dit 

betekent dat vaak niet alle hierboven genoemde afstanden worden gevaren tijdens een wedstrijdweekend. 

Voor alle afstanden geldt echter, dat je Nederlands kampioen kunt worden. 

Bij sommige wedstrijden worden ook nog sprintwedstrijden gehouden over bijvoorbeeld 100m of 150m. 

 

5. Hoe geef je je op voor de wedstrijden? 

In de hal van het clubgebouw hangen voor de verschillende wedstrijden de inschrijflijsten. Op de lijst staat 

aangegeven welke wedstrijd het betreft, welke afstanden er bij de betreffende wedstrijd worden gevaren en 

wat de uiterste datum is voor inschrijving. Op het moment, dat wij als club een uitnodiging ontvangen van de 

organiserende vereniging, wordt de inschrijflijst voor die wedstrijd op het bord gehangen. Kijk dus geregeld in 

de hal of er nieuwe lijsten hangen en geef je tijdig op. 

Als je al weet (afgesproken hebt) met wie je K2 of K4 wilt varen, moet je dat ook op de lijst vermelden, zodat de 

inschrijving daarvan goed verloopt. 

In principe vaart iedereen tijdens een wedstrijd alle afstanden die op het programma staan. Alleen bij 

dringende redenen en in overleg met de trainers kan daarvan worden afgeweken. 

 

6. Trainingen 

Er wordt van iedereen, die mee naar wedstrijden gaat, verwacht, dat zij ook op de geplande trainingen 

aanwezig zijn. Indien je niet naar een training kunt, moet je de trainer(s) tijdig op de hoogte stellen. 

Zoals bekend zorgt iedereen tijdens de training voor zijn eigen materiaal (boot, peddel, zwemvest). Na de 

training wordt alles opgeruimd en wordt de boot goed afgedroogd. 
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De trainers beslissen wat er getraind wordt en wie er K2 vaart op trainingen en wedstrijden. Belangrijk is dat de 

trainingen op tijd kunnen beginnen. Zorg dus, dat je vijftien minuten voor de trainingen aanwezig bent. Bij 

starttijd van de training zorg je dat je aangekleed met boot en peddel buiten klaar staat. 

Iedereen traint uiteraard op zijn/haar eigen niveau en naar zijn/haar eigen kunnen. Er wordt wel van iedereen 

gevraagd om zich zo goed mogelijk in te zetten en te doen wat de trainers zeggen. Er moet dus getraind 

worden met de nodige inzet. 

 

7. Clubboten 

KV De Geuzen biedt leden de mogelijkheid voor het huren van een wedstrijdboot, waarbij deze huurboten in 

twee categorieën zijn te verdelen, namelijk standaard en nieuw. De nieuwe boten zijn gestroomlijnder, minder 

stabiel, maar ook sneller en daardoor niet gelijk geschikt voor beginnende vaarders. De club heeft echter ook 

voor de nieuwelingen goede boten beschikbaar. 

Aan het begin van het seizoen bepalen de trainers wie in welke nieuwe huurboot gaat varen. Je sluit hiervoor 

dan een aparte overeenkomst af met de club (dit loopt via de penningmeester). De overeenkomst voor een 

nieuwe huurboot is telkens voor een jaar en om in aanmerking te komen voor zo’n nieuwe huurboot dien je 

uiteraard ook aan zoveel mogelijk wedstrijden mee te doen. 

 

8. Wat heb je nodig voor het meedoen aan wedstrijden 

 

1. Wedstrijdlicentie 

Om mee te mogen doen aan wedstrijden is een wedstrijdlicentie vereist. Deze kan aangevraagd worden via de 

website van het Watersportverbond: 

http://www.watersportverbond.nl/wedstrijdzeilen/Content.aspx?sid=6&cid=2310&mid=&mnu=4166 

Het Watersportverbond verstuurt vervolgens een factuur voor de licentie, en na betaling ook de licentie (dit is 

een pasje). Heb je eenmaal een wedstrijdlicentie dan krijg je elk jaar van het Watersportverbond een nieuwe 

factuur en licentie. Wanneer je geen wedstrijden meer wilt varen, dien je zelf voor opzegging van de licentie te 

zorgen bij het Watersportverbond. 

De kosten voor een wedstrijdlicentie zijn ook op de website van het Watersportverbond terug te vinden. 

 

Bij elke wedstrijd dien je je licentie mee te nemen, zodat je deze kunt tonen wanneer daar door de 

organiserende vereniging om wordt gevraagd. Niet bij elke wedstrijd zal om je licentie worden gevraagd, maar 

als je geen licentie kunt tonen, kun je ook (niet) meer varen tijdens dat weekend. 

 

2. Clubtenue 

Tijdens wedstrijden is het verplicht om in clubtenue te varen. De clubkleur van KV De Geuzen is blauw. 

Wedstrijdshirts kunnen besteld worden bij Logowear (http://www.logowear.nl/71796/KV_de_Geuzen/2.aspx). 

Logowear bedrukt de shirts met het logo van De Geuzen en (desgewenst) met je eigen naam. 

Het is niet de bedoeling om tijdens wedstrijden in (blauwe) shirts te varen zonder logo, omdat dan niet 

duidelijk is dat je voor De Geuzen vaart. Bij Logowear kun je ook trainingspakken, hoodies, e.d. bestellen. 

 

9. Wat zijn de kosten 

Het meedoen aan wedstrijden is niet gratis. Naast de al genoemde wedstrijdlicentie is voor elke wedstrijd 

inschrijfgeld verschuldigd. Omdat KV De Geuzen het belangrijk vindt, dat leden aan wedstrijden meedoen, 

betaalt de club een deel van de kosten. Er zijn gedurende het seizoen goedkope en dure wedstrijden. Elke 

organiserende vereniging bepaalt dit zelf; soms is het inschrijfgeld een vast bedrag, soms is het bedrag 

afhankelijk van het aantal gevaren wedstrijden. 

 

Om ingewikkelde afrekeningen te voorkomen, hanteert de club sinds een paar jaar een vast bedrag per 

wedstrijd dat aan de vaarders wordt gevraagd, ongeacht of het een dure wedstrijd is en of er veel of weinig 
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wordt gevaren. Voor dit bedrag regelt de club de inschrijving, betaalt het het inschrijfgeld en zorgt voor vervoer 

van de boten (K1, K2 en K4) naar de wedstrijd. 

Bij aanvang van het wedstrijdseizoen hoor je wat de hoogte van het bedrag is, dat je per wedstrijdweekend 

moet betalen aan inschrijfgeld. 

 

Op de donderdag voor de wedstrijden dien je het inschrijfgeld te betalen aan Marjon Hoomans. Niet betalen, 

betekent niet kunnen varen. 

 

10. Hoe komt je boot bij de wedstrijd 

Wanneer je een eigen boot hebt, kun je er uiteraard voor kiezen om zelf je boot mee te nemen naar de 

wedstrijd. Wanneer je geen eigen boot hebt of niet de mogelijkheid hebt om je eigen boot te vervoeren, gaat je 

boot op de botenwagen van de club. Ook de K2’s en K4’s worden op deze manier vervoerd. 

 

Op de donderdag voor de wedstrijd worden de boten na de training opgeladen op de botenwagen. Je bent zelf 

verantwoordelijk voor het opladen van je boot. Wanneer je die donderdag niet aanwezig kunt zijn, vraag dan 

tijdig aan iemand anders om je boot op te laden, anders gaat je boot niet mee en kun je geen wedstrijd varen. 

Zorg ervoor, dat ook je peddel meegaat en eventueel je zwemvest. 

 

11. Hoe kom je zelf bij een wedstrijd 

Het vervoer van en naar de wedstrijden wordt in onderling overleg geregeld. Als je ouders het leuk vinden, 

kunnen zij ook mee (graag zelfs) en rijd je natuurlijk met hen mee. De botenwagen wordt vervoerd met een 

busje en in dat busje zijn ook een paar plekken beschikbaar. Regel je vervoer wel op tijd, en laat het niet op het 

laatste moment aankomen. 

Voor de jongere jeugd geldt, dat ouders ervoor zorgen, dat de begeleiding van kind(eren) geregeld is tijdens de 

wedstrijden, wanneer zij zelf niet meegaan. 

 

12. Kamperen 

Omdat wedstrijden altijd een heel weekend zijn, kamperen we gedurende dat weekend op het terrein van de 

organiserende vereniging of daar vlakbij. 

We vertrekken vaak al op vrijdagmiddag of –avond naar de organiserende club, omdat de eerste wedstrijden al 

zaterdagochtend starten. Alleen tijdens onze eigen wedstrijden kamperen we niet, maar slapen we thuis. 

Het met elkaar kamperen is niet alleen praktisch, maar ook erg gezellig. Het versterkt de onderlinge band en 

ook leer je vaarders van andere clubs kennen. De meeste vaarders vinden op deze manier bijvoorbeeld hun K2-

maatje. 

Op vrijdag zorgt iedereen zelf voor zijn/haar eten, maar op zaterdagavond wordt er traditioneel gebarbecued. 

Er gaat tijdens deze wedstrijdweekenden een grote BBQ mee van KV De Geuzen, zodat je zelf alleen voor vlees 

hoeft te zorgen. Het stokbrood, de sausjes, e.d. worden vaak op de zaterdag gezamenlijk ingekocht. 

 

Uiteraard laten we het terrein waar we verblijven netjes achter, dat betekent, dat iedereen zijn/haar rotzooi 

dient op te ruimen. 

 

13. Wat neem je mee tijdens een wedstrijdweekend 

Op de donderdag voorafgaand aan een wedstrijdweekend neem je uiteraard het inschrijfgeld mee. Verder 

moet je, omdat we kamperen, zorgen voor een tent, slaapzak, eten, drinken, geld, genoeg droge en warme 

kleren, handdoeken, bekers/borden/bestek en uiteraard je wedstrijdkleding, en eventueel een zwemvest 

(Pupillen en Aspiranten B, moeten verplicht een zwemvest aan tijdens wedstrijden). 

Wanneer je zelf geen tent hebt, kun je misschien een tent van iemand anders lenen of samen met iemand 

anders in een tent slapen. Dit moet je zelf (op tijd!) regelen. 
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14. Verenigingsleiding tijdens wedstrijden 

Bij elke wedstrijd zijn een of meer verenigingsleiders aanwezig van KV De Geuzen. De verenigingsleider is 

gedurende het wedstrijdweekend het eerste aanspreekpunt bij vragen over de wedstrijd. De verenigingsleider 

bezoekt de leidersbespreking, die aan elke wedstrijd vooraf gaat. Op deze bespreking worden alle laatste 

wijzigingen in het programma besproken en vinden eventuele bijschrijvingen plaats in de K2 of K4. 

Tijdens het weekend ben je als vaarder zelf verantwoordelijk voor het op tijd in je boot stappen voor een 

wedstrijd en dien je ook eventuele plaatsingen voor kwartfinales, halve finales en finales in de gaten te houden. 

De verenigingsleider houdt dit uiteraard ook in de gaten en zal je waar nodig helpen herinneren. 

 

Omdat we in een jaar aan verschillende wedstrijden meedoen en verenigingsleider toch een verantwoordelijke 

taak is, proberen we dit af te wisselen, zodat niet steeds dezelfde mensen verenigingsleider zijn (voor grote 

wedstrijden zijn er minimaal twee verenigingsleiders, bij kleine wedstrijden is dat er één). 

 

Bij aanvang van het trainingskamp bepalen we dus niet alleen naar welke wedstrijden we gaan, maar ook wie 

bij welke wedstrijd verenigingsleider is. Voor ouders die het weekend mee gaan kamperen, is het leuk om een 

keer in het seizoen deze taak te vervullen. 

 


