
 

Algemeen klassement (op handicap gecorrigeerde tijden “overall”) 
 

Naast de klassieke boord-aan-boord races die voor ieder nummer een blik voor de heatwinnaar 

opleveren, bindt u tijdens de Goudse Mijl ook de strijd aan met álle deelnemers (ongeacht leeftijd, 

geslacht en boottype) in een ‘overall klassement’. 

Álle gevaren tijden worden vergeleken. Daarmee is iedere ploeg dus nog niet kansloos voor een mooie 

plaats in het overall klassement. 

Om een zo eerlijk mogelijke vergelijking tussen alle roeiprestaties mogelijk te maken (het boottype 8+ 

is immers een stuk sneller dan een 1x en een roeier van 21 jaar is over het algemeen sneller dan een 

60-plusser) krijgen alle ploegen een correctiefactor toegewezen.  

Hoe kunt u deelnemen? 

Bij de inschrijving van de ploeg wordt het geboortejaar uit de beschikbare KNRB-gegevens van de 

roeiers genomen. Roeiers waarvan geen geboortejaar is geregistreerd worden geacht 21 jaar geleden 

te zijn geboren tenzij het werkelijke geboortejaar vóór de loting aan de wedstrijdleiding van de 

Goudse Mijl bekend is gemaakt.  

n.b. Voor bijzondere boottypes en ploegen die niet in onderstaande tabellen zijn opgenomen is (nog) 

geen deelname aan dit klassement mogelijk. 

Het algemeen klassement is een sportief extra van de Goudse Mijl en is niet opgenomen in het 

officiële reglement. 

Hoe wordt de gecorrigeerde tijd bepaald? 

Er wordt gebruikt gemaakt van vaste correctiefactoren voor: 

- Geslacht 

- Leeftijd 

- Boottype 

Er wordt gebruikt gemaakt van onderstaande tabellen met correctiefactoren voor geslacht, leeftijd en 

boottype. Door de werkelijk gevaren tijd van de ploeg te vermenigvuldigen met deze factor wordt de 

gecorrigeerde tijd bepaald. De ploeg met de snelste gecorrigeerde tijd wint.  

In onderstaande tabellen worden de beschikbare correctiefactoren weergegeven. Deze factoren 

gelden op dit moment als ‘redelijk’ en worden ook tijdens andere evenementen dan de Goudse Mijl 

gebruikt. 

Voor de nummers 1, 2 en 3 wordt een prijs beschikbaar gesteld. 

Discussie? 

Alles op dit gebied is voor discussie vatbaar. Er zijn bijvoorbeeld ook tabellen in omloop met correcties 

voor roeiersgewicht en weersomstandigheden. Correspondentie over de waarde van deze tabellen is 

altijd welkom. Discussie zal echter niet worden betrokken bij de uitslagbepaling van het algemeen 

klassement van de Goudse Mijl. 

  



 

Tabel leeftijd en geslacht (afstand < 4 km, versie 2017) 

leeftijd Man Vrouw  leeftijd Man Vrouw  leeftijd Man Vrouw 

13 0.8540 0.7660  39 0.9722 0.8750  65 0.8713 0.7842 

14 0.8870 0.7960  40 0.9696 0.8726  66 0.8651 0.7786 

15 0.9150 0.8210  41 0.9669 0.8702  67 0.8585 0.7727 

16 0.9400 0.8430  42 0.9641 0.8677  68 0.8517 0.7665 

17 0.9600 0.8610  43 0.9612 0.8651  69 0.8444 0.7600 

18 0.9750 0.8740  44 0.9582 0.8624  70 0.8368 0.7531 

19 0.9850 0.8840  45 0.9552 0.8597  71 0.8288 0.7459 

20 0.9940 0.8910  46 0.9522 0.8569  72 0.8203 0.7383 

21 1.0000 0.9000  47 0.9490 0.8541  73 0.8114 0.7303 

22 1.0000 0.9000  48 0.9458 0.8512  74 0.8021 0.7219 

23 0.9998 0.8998  49 0.9425 0.8482  75 0.7922 0.7130 

24 0.9993 0.8994  50 0.9391 0.8451  76 0.7817 0.7036 

25 0.9986 0.8987  51 0.9356 0.8420  77 0.7708 0.6937 

26 0.9976 0.8979  52 0.9320 0.8388  78 0.7592 0.6832 

27 0.9965 0.8969  53 0.9283 0.8354  79 0.7470 0.6723 

28 0.9952 0.8957  54 0.9244 0.8320  80 0.7341 0.6607 

29 0.9937 0.8944  55 0.9205 0.8284  81 0.7205 0.6485 

30 0.9921 0.8929  56 0.9164 0.8248  82 0.7062 0.6356 

31 0.9903 0.8913  57 0.9122 0.8210  83 0.6912 0.6220 

32 0.9885 0.8896  58 0.9078 0.8170  84 0.6753 0.6078 

33 0.9864 0.8878  59 0.9032 0.8129  85 0.6586 0.5927 

34 0.9843 0.8859  60 0.8985 0.8086  86 0.6410 0.5769 

35 0.9821 0.8839  61 0.8935 0.8042  87 0.6226 0.5603 

36 0.9797 0.8818  62 0.8883 0.7995  88 0.6032 0.5428 

37 0.9773 0.8796  63 0.8829 0.7946  89 0.5827 0.5245 

38 0.9748 0.8773  64 0.8772 0.7895  90 0.5613 0.5052 

Bij een gemengde ploeg wordt het gewogen gemiddelde van de ploeg bepaald, volgens: 

(aantal dames * dames correctie factor + aantal heren * heren correctie factor) / aantal ploegleden. 

Bij roeiers jonger dan 13 en ouder dan 90 jaar worden de correctie factoren geëxtrapoleerd op basis 

van de factoren voor 13 en 14 jarigen, respectievelijk 89 en 90 jarigen. 

Tabel boottypen voor de uitgeschreven nummers (geen additionele windfactor, versie 2017) 

Skiff 1x 1.000 

Twee zonder stuurman/vrouw 2– 1.039 

Dubbel twee  2x 1.076 

Vier met stuurman/vrouw 4+ 1.094 

Vier zonder stuurman/vrouw 4– 1.122 

Dubbel 4 met stuurman/vrouw 4x+ 1.130 

Acht met stuurman/vrouw 8+ 1.244 

Dubbel 4 met stuurman/vrouw C-boot C4x+ 1.060 

Dubbel 2 met stuurman/vrouw C boot C2x+ 0.907 

Indien nummers toegevoegd worden aan het programma zal voor het betreffende nummer een 

handicap gehanteerd worden, overeenkomstig met die uit het De Hoop Veteranenklassement: 

http://www.vierzonder.nl/correctlftenboot.html 
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Meer weten? 

Voor alle vragen en suggesties: gmijl.wl@gmail.com of neem contact op met de wedstrijdleider van de 

Goudse Mijl, Markwin Wattel, tel. 06-47074224. 

 

Reglement en bepalingen Goudse Mijl 2019 

De Goudse Mijl is een Roeiontmoeting met wedstrijdkarakter (ROW) en wordt boord-aan-boord gevaren 

op een gemarkeerde, rechte, 4-ploegenbaan met een lengte van 1609 meter op de ’s-Gravenbroekse plas 

(Reeuwijkse Plassen) bij Reeuwijk-Brug. 

Voor deze wedstrijd is het Reglement voor Roeiwedstrijden van de KNRB van toepassing. Alle bepalingen 

in het reglement van de Goudse Mijl zijn toevoegingen op deze reglementen. 

 

Inhoudsopgave 

- Reglement 1 

+ Start 1.1 

+ Baan en markering 1.2 

+ Aanwijzingen en vaarbewegingen 1.3 

+ Protest 1.4 

+ Rugnummers 1.5 

+ Weer en wind 1.6 

+ Verantwoordelijkheid 1.7 

- Bepalingen 2 

+ Wedstrijd 2.1 

+ Heats, voorwedstrijden en finales 2.2 

+ Uitgeschreven velden en voorlopige starttijden 2.3 

+ Inschrijving en loting 2.4 

+ Stuurliedenvergadering en weging 2.5 

+ Roeimateriaal en roeitenue 2.6 

+ Prijzen 2.7 

+ Secretariaat en wedstrijdjury 2.8 

1. Reglement 

1.1 Start 

De Goudse Mijl is een boord-aan-boord wedstrijd met een start vanuit stilstand. 

Ploegen dienen zich minimaal 5 minuten voor de aangegeven starttijd te melden in het startgebied. Is een 

ploeg zonder geldige reden te laat dan kan dit een waarschuwing of uitsluiting tot gevolg hebben. 

1.2 Baan en markering 

De wedstrijden worden gevaren op een vier-ploegen-baan. De baanscheidingen zijn aangegeven met gele 

boeien. De 500m, 1.000m en 1.500m punten zijn gemarkeerd met grote rode boeien. Het 100m punt is 

gemarkeerd met grote gele boeien. 

Baan-1 is gelegen aan de zuidkant (bakboordzijde) van de wedstrijdbaan, baan-4 aan de noordkant. De 

banen zijn genummerd ter hoogte van de startlijn. 

1.3 Aanwijzingen en vaarbewegingen 

Om de veiligheid op het water, rond het vertrek en bij het aankomstvlot te waarborgen verzoeken we alle 

ploegen om de aanwijzingen van de wedstrijdfunctionarissen correct en snel op te volgen. Dit is ook van 

toepassing op de vaarroute vanaf vlot “IN” via het oproeigebied naar het startgebied. 
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Het is ploegen niet toegestaan zich zonder geldige reden in de wedstrijdbaan te bevinden of deze te kruisen. 

Na de finish dienen ploegen het finishgebied onmiddellijk te verlaten. 

Het is ploegen toegestaan uit te roeien door na de finish direct over stuurboord te draaien en de normale 

oproeiroute te volgen. Zowel bij het rondmaken in het oproeigebied als bij het terugkeren naar het vlot “UIT” 

geeft de uitroeiende ploeg de oproeiende ploeg alle ruimte. 

Ploegen zijn verplicht aanvaringen te allen tijde te voorkomen. 

1.4 Protest 

Eventuele protesten buiten de race worden direct kenbaar gemaakt aan de betrokken wedstrijdfunctionaris 

en mondeling afgedaan. 

Eventuele protesten tegen gebeurtenissen tijdens de race worden door de ploeg onmiddellijk na de finish 

kenbaar gemaakt door de arm in de lucht steken. Dit wordt genoteerd door de Commissie van Aankomst. 

Het officiële protest wordt door de vertegenwoordiger van de vereniging schriftelijk op het daartoe 

bestemde formulier bij het wedstrijdsecretariaat gedeponeerd, zo snel mogelijk na het verlaten van de boot 

tot uiterlijk 30min na afloop van de betreffende race. Protesten worden afgehandeld door het hoofd van de 

jury. 

Races worden niet gevolgd door een meevarende kamprechter. Langs de wedstrijdbaan bevinden zich 

baancommissarissen die toezicht houden op een regelmatig verloop van de races. 

1.5 Rugnummers 

Ploegen dienen een rugnummer te voeren. Rugnummers dienen zowel tijdens het oproeien als tijdens de 

race duidelijk zichtbaar te worden gedragen op de rugzijde van het roeitenue van de boegroeier. Bij 

gestuurde nummers moet het rugnummer ook duidelijk zichtbaar zijn aangebracht op de rugzijde van de 

kleding van de stuurman. 

Indien dit niet het geval is kan dit leiden tot het niet kunnen vaststellen van de finish doorkomst en daarmee 

tot uitsluiting. 

1.6 Weer en wind 

Wanneer de voorspellingen daags voor de Goudse Mijl een veilig verloop van de races in de weg staan of de 

opbouw van de wedstrijdbaan belemmeren, kan de wedstrijdleiding besluiten het evenement aan te passen 

dan wel niet door te laten gaan. Informatie hierover zal worden gepubliceerd op de website 

www.goudsemijl.nl en op de Facebookpagina Goudse Mijl. 

Op de wedstrijddag zelf kan de wedstrijdleiding besluiten tot aanpassing van de oproeiroute of de races, dan 

wel besluiten sommige velden niet te laten starten. 

1.7 Verantwoordelijkheid 

De Roei- en Zeilvereniging Gouda draagt geen verantwoordelijkheid voor enige vorm van schade aan wat 

dan ook. Deelname aan de Goudse Mijl geschiedt op ieders eigen verantwoordelijkheid en risico. Wij wijzen 

deelnemers er op dat de Goudse Mijl gevaren wordt in het najaar en op relatief onbeschut water. 

2. Bepalingen  

2.1 Wedstrijd 

De Goudse Mijl vindt plaats op zondag 15 september 2019 en wordt geroeid in een ochtendprogramma 

(vanaf plm. 10.30 uur) en een middagprogramma (vanaf plm. 14.30 uur). Alle wedstrijden worden in heats 

van maximaal 4 ploegen gevaren. De laatste start is voorzien rond 16.30 uur. Bovengenoemde tijden zijn 

indicatief. Bij veel inschrijven zal de wedstrijd eerder starten en later eindigen. 

http://www.goudsemijl.nl/
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2.2 Heats 

Alle velden worden gevaren in heats. De heats worden ingedeeld naar oplopende gemiddelde ploegleeftijd. 

Winnaar van een heat in de open velden en in de junioren velden en van een heat met C-boten is de ploeg 

die als eerste de finish lijn passeert. 

Bij veteranen velden worden de geroeide finish-tijden worden omgerekend met de bij veteranenwedstrijden 

gebruikelijke leeftijd correctie. De gehanteerde correctietabel is gepubliceerd op www.goudsemijl.nl. 

Winnaar van een veteranen heat is de ploeg die na leeftijd correctie de snelste tijd heeft. 

Dit jaar (2019) is het hoofdnummer de gestuurde Ouder-kind C dubbeltwee. Ook deze wordt in heats 

gevaren, waarbij de totale correctiefactor van de ploeg (samengesteld uit correcties voor leeftijd en geslacht) 

zo veel mogelijk de indeling van de heats bepaalt. Winnaar van een heat is de ploeg die na correctie de 

snelste tijd heeft. Winnaar van elke heat krijgt een prijs. Daarnaast wordt voor deze wedstrijd een afzonderlijk 

eindklassement opgesteld. Deze wedstrijd doet niet mee voor het algemeen klassement. 

Nieuw in 2019 is het allround ploegenklassement voor zowel dames als heren. Deelnemende ploegen krijgen 

de mogelijkheid om als ploeg meerdere boten op het water te brengen en vervolgens deel te nemen aan het 

“ploegen klassement”, met natuurlijk bijpassende prijzen. 

Dames:: In het nieuwe experiment zal de 4x+ ploeg naast hun “reguliere 4x+ veld”, tevens één 2x en één 1x 

gaan roeien (bestaande uit 3 roeisters (of stuur) die in de voorgaande 4x+ hebben geroeid). De gezamenlijk 

gecorrigeerde resultaten zullen het ploeg resultaat bepalen.  

Heren: In het nieuwe experiment zal de 8+ ploeg naast hun “reguliere 8+ veld”, tevens één 4x+ en één 2x 

gaan roeien (bestaande uit 6 roeiers (of stuur) die de voorgaande 8+ hebben geroeid). De gezamenlijk 

gecorrigeerde resultaten zullen het ploeg resultaat bepalen. 

2.3 Uitgeschreven velden en voorlopige starttijden 

Bij inschrijven dient rekening gehouden te worden met het voorlopige tijdschema. Dat geldt voor 

deelnemende roeiers, stuurlieden en boten. Inschrijvende ploegen zijn daar zelf verantwoordelijk voor. Op 

verzoek kan de wedstrijdorganisatie bemiddelen bij conflicterende inzet van boten en/of stuurlieden. 

Uitgeschreven nummers in 2019 zijn: 

H  4*   2x 1x C4*  

D  4*   2x 1x C4*  

Mix     2x    

HV 8+ 4* 4- 2- 2x 1x   

DV 8+ 4* 4- 2- 2x 1x   

MixV 8+    2x    

J *     2x 1x   

M *     2x 1x   

Ouder-Kind        C2* 

    * Bij voldoende inschrijvingen worden de junioren velden gesplitst in leeftijdcategorie 16 en 18 

In overleg met de wedstrijdleiding kunnen verzoeken worden ingediend voor het uitschrijven van een niet 

genoemd veld. De ruimte daarvoor is echter beperkt. 

Het voorlopige tijdschema is: 

Ochtend blok  Middag blok 

10:30 D 2x Heats  14:30 H 4* Heats 

10:40 DV 2x Heats  14:40 HV 4- Heats 

10:50 H 1x Heats  14:50 DV 2- Heats 

11:00 HV 1x Heats  15:00 D C4* Heats 

11:10 DV 4- Heats  15:10 MixV 2x Heats 

11:20 HV 2- Heats  15:20 HV 8+ Heats 

11:30 H 2x Heats  15:30 D 4* Heats 
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11:40 HV 2x Heats  15:40 HV 4* Heats 

11:50 D 1x Heats  15:50 DV 4* Heats 

12:00 DV 1x Heats  16:00 DV 8+ Heats 

12:10 J 1x Heats  16:10 J 2x Heats 

12:20 M 2x Heats  16:20 M 1x Heats 

    16:30 H C4* Heats 

    16:40 Mix 2x Heats 

14:00 OK C2* Heats1  16:50 MixV 8+ Heats 

       
1 Bij meerdere heats wordt OK C2* geroeid tussen 12:00 en 15:00 uur 

Er zal niet geschoven worden tussen ochtend en middag blok. De definitieve starttijden worden tijdens de 

loting bepaald. Dit zal afhangen van het aantal inschrijvingen per nummer. Er is dit jaar voldoende ruimte om 

nummers toe te voegen aan het programma. Minimum vereiste daarbij is deelname van 2 ploegen. 

2.4 Inschrijving en loting 

Verenigingen schrijven hun ploegen in via het KNRB-inschrijfprogramma op http://inschrijven.knrb.nl. 

Inschrijving voor het hoofdnummer Ouder-kind C2x+ mag ook per email aan de wedstrijdleiding 

(gmijl.wl@gmail.com). 

Voor de overige velden kan alleen in noodgevallen een digitaal inschrijfformulier worden aangevraagd via 

het emailadres gmijl.wl@gmail.com 

Velden met minder dan twee inschrijvingen worden niet verroeid. In overleg met de wedstrijdleiding kan 

worden bijgeschreven in een ander veld. 

Inschrijving staat open voor roeiers die zijn opgenomen in het KNRB-inschrijfprogramma. Als de leeftijd van 

een roeier niet bekend is wordt deze op 21 jaar gesteld. Neem in bijzondere gevallen contact op met de 

wedstrijdleiding. 

Vermeld duidelijk wanneer sprake is van dubbel inschrijven en/of dubbel botengebruik. Deelnemen aan 

meer dan twee velden per blok is in praktijk niet haalbaar. 

Velden met leeftijdgebonden categorieën kunnen worden samengevoegd of gesplitst, dit te bepalen door 

de wedstrijdleiding. 

De inschrijving opent op zondag 16 juni 2019 en sluit op dinsdag 10 september 2019 om 23.59 uur. 

Het inschrijfgeld bedraagt: 

Junior skiff € 10,- 

Junior twee € 15,- 

Skiff € 15,- 

Twee € 25,- 

Ouder-kind C2x+ € 25,- 

Vier € 40,- 

Acht € 55,- 

Ploegenklassement 

Heren 

€ 95,- 

Ploegenklassement 

Dames 

€ 65,- 

Het inschrijfgeld wordt per vereniging voldaan door overmaken op rekening-nr. NL71ABNA0524080097  

tnv RZV Gouda – Goudse Mijl. Uiterlijke datum van ontvangst is vrijdag 13 september 2019 23:59. 

De loting vindt plaats op woensdag 11 september 2019 om 21.00 uur bij de wedstrijdleider (tel. 06-

47074224). 

http://inschrijven.knrb.nl/
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De resultaten van de loting, de samenstelling van de heats en de plaatsing per baan worden gepubliceerd op 

de website van de Roei- en Zeilvereniging Gouda: www.goudsemijl.nl. 

Bijschrijven is mogelijk in overleg met de wedstrijdleiding tot zaterdag 14 september 2019 23:59 uur. Dit is 

beperkt tot races waarin nog ruimte is. 

De deelnemende ploegen dienen zich op de wedstrijddag uiterlijk 09:15 uur te melden bij het 

deelnemersloket. Als ze alleen in het middagblok starten is melding uiterlijk 13:00 uur toegestaan. 

2.5 Stuurliedenvergadering en weging 

Er is geen stuurliedenvergadering. Voor informatie wordt verwezen naar baankaart en vaarregels op de 

website van de Roei- en Zeilvereniging Gouda, www.goudsemijl.nl. Hierin staat uitleg over de 

bootbewegingen, de startprocedures, de ligging van de baan, het oproeigebied, de in acht te nemen 

tijdstippen en eventuele bijzondere omstandigheden. Indien er toch nog vragen of onduidelijkheden zijn, 

kan op de dag van de wedstrijd contact worden opgenomen met de wedstrijdleiding. 

Er is geen weging. Ploegen en stuurlieden worden geacht zich te houden aan de in het Reglement voor 

Roeiwedstrijden van de KNRB gestelde. Bij vermoede of gebleken onregelmatigheden kunnen kamprechters 

correctief optreden. 

2.6 Roeimateriaal en roeitenue 

Deelnemende ploegen mogen (op eigen initiatief) gebruik maken van roeimateriaal in andere dan hun eigen 

verenigingskleuren, mits vooraf gemeld is aan de wedstrijdleiding met welke verenigingskleuren op de 

bladen gestart wordt. Indien dit (in noodgevallen) vlak voor het instappen gebeurt, moet de ploeg dit 

bekend (laten) maken bij de wedstrijdleiding voordat met oproeien begonnen wordt. 

Alle ploegen starten in het voorgeschreven roeitenue van de vereniging waarvoor ze uitkomen. Dat geldt 

ook voor de stuurlieden. Indien de race met een stuurman of –vrouw van een andere vereniging gevaren 

wordt dan bij de loting bekend was, dient dit aan de wedstrijdleiding gemeld te worden voordat met 

oproeien begonnen wordt. 

2.7 Prijzen 

Er wordt in ieder veld een prijs uitgereikt aan de ploeg die als winnaar is geëindigd van een heat (open 

velden, veteranen (na correctie), junioren en C-velden). De prijzen bestaan uit een medaille aan lint voor 

ieder lid van de ploeg. 

Voor de winnaars van het hoofdnummer van de Goudse Mijl (Ouder-Kind C2x+) wordt een extra prijs ter 

beschikking gesteld. Daarnaast wordt ook in dit veld aan de winnaar van elke heat een medaille uitgereikt. 

Voor de winnaars van de allround ploegenklassementen wordt een extra prijs ter beschikking gesteld. 

De prijzen per heat / finale worden uitgereikt z.s.m. na afloop van de laatste race van een blok. De prijzen 

voor de klassementen worden uitgereikt, direct aansluitend aan de prijsuitrijking van het middag blok. 

2.8 Secretariaat en wedstrijdjury 

Secretariaat van de Goudse Mijl: 

p/a Achterbroek 113, 

2825 NG  Berkenwoude 

Tel. 06-17402925 

 

 

 

Op de wedstrijddag: 

Wedstrijd secretariaat Goudse Mijl 

Roei- en zeilvereniging Gouda (trap op, direct 

na ingang links) 

Notaris d’Aumerielaan 35 

2811 HS  Reeuwijk 

Tel. 0182-392280 
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