
REGLEMENT VOOR 'PAUL VEENEMANS-PRIJS' 
 
Artikel 1. 

De "Paul Veenemans-prijs" is een zilveren wisselbeker gesticht ter herinnering aan Paul 
Veenemans (21-01-1947 - 06-02-1973) onder meer Nederlands roeikampioen in: 
1969 - vier met stuurman 
1971 - skiff en acht 
1972 - skiff en dubbeltwee 
 
Artikel 2. 

1. Doel van de wedstrijden om de "Paul Veenemans-prijs" is bevordering van het 
wedstrijdroeien op hoog niveau door Nederlandse wedstrijdroeiers en -roeisters door te 
stimuleren om naast de roeisport in het kader van het bereiken van topprestaties ook 
veldlopen, wielrennen en schaatsen te beoefenen. 

2. De wedstrijden worden jaarlijks gedurende één weekend gehouden, zo mogelijk bij 
toerbeurt in de plaatsen die daarvoor in aanmerking komen. 

 
Artikel 3. 

De bepalingen van het RvR en U.R. zijn van overeenkomstige toepassing, voor zover 
hieronder daarvan niet wordt afgeweken. 
 
Artikel 4. 

De wedstrijden bestaan uit: 
1.1 roeien in skiff of 
1.2 roeien in twee zonder stuurman 
2. hardlopen 
3. wielrennen 
4. schaatsen 
Deelname aan drie onderdelen waaronder het roeien, waarbij tussen 1.1 en 1.2 mag worden 
gekozen, is verplicht. 
Roeiers die deelnemen aan het onderdeel roeien in twee zonder stuurman (1.2) kunnen 
alleen in aanmerking komen voor opname in de uitslagenlijsten (ook per onderdeel) als per 
ploeg beide roeiers deelnemen aan de overige twee verplichte onderdelen. 
 
Artikel 5. 

De wedstrijden worden gehouden over de volgende afstanden: 
1. roeien: tijdrace over een afstand tussen 3 km en 3,5 km 
2. hardlopen: over een afstand tussen 5 km en 6 km 
3. wielrennen: individuele tijdrit over een afstand tussen 10 km en 12,5 km 
4. schaatsen: over een afstand tussen 4 km en 5 km 
 
Artikel 6. 

Voor het bepalen van het klassement wordt de volgende puntentelling toegepast.  
1. Per onderdeel worden de tijdresultaten, in tienden van seconden, in volgorde van 

aankomst gezet. De tijden die behaald zijn bij het roeien in de stuurmanloze twee worden 
vermenigvuldigd met een correctiefactor van 1.055 en vervolgens gecombineerd met de 
tijden van het roeien in de skiff.  

2. De snelste tijd wordt bepaald (t.snelste).  
3. De mediaan wordt bepaald (t.mediaan). Dat is de middelste (en niet de gemiddelde) 

waarneming. Bij een even aantal waarnemingen is het de gemiddelde tijd van de 
waarneming net boven en net onder het midden.  

4. Voor elke deelnemer met tijd t.individu wordt het aantal punten berekend met de formule:  
 
                       (t.mediaan - t.individu)  
   punten = 100 + 10 * ------------------------  
                       (t.mediaan - t.snelste) 

 

   met een minimum van 0 punten 
 
 



Artikel 7. 

De deelnemer met het volgens artikel 6 verkregen hoogste aantal punten is de winnaar van 
de "Paul Veenemans-prijs". 
 
Artikel 8. 

Indien een deelnemer aan zowel hardlopen, als schaatsen als wielrennen meedoet telt het 
hoogste aantal behaalde punten in twee van deze drie onderdelen mee. 
 
Artikel 9. 

Bij een gelijk aantal punten beslist de uitslag van het onderdeel roeien; degene die de meeste 
punten bij dit onderdeel heeft behaald, is winnaar. Indien ook dan de uitslag onbeslist blijft, 
bepaalt op analoge wijze het onderdeel hardlopen de uitslag. 
 
Artikel 10. 

(vervallen) 
 
Artikel 11. 

Er wordt een jury van (plaatsvervangend) kamprechters benoemd conform Artikel 26.3 en 
Artikel 28.1 t/m 28.4 RvR, die bij alle onderdelen in functie is. 
 
Artikel 12. 

De K.N.R.B. nodigt jaarlijks een roeivereniging of regionale roeibond uit de organisatie van 
deze wedstrijden op zich te nemen. 
 
Artikel 13. 

Het bestuur van de K.N.R.B. heeft het recht dit reglement zo nodig te wijzigen of de "Paul 
Veenemans-prijs" een andere bestemming te geven, zo mogelijk uitgaande van de 
oorspronkelijke doelstellingen. 
 
Artikel 14. 

De organiserende vereniging(en) stel(t)(len) uitvoeringsbepalingen op die goedkeuring van 
het bestuur van de K.N.R.B. behoeven. Deze uitvoeringsbepalingen kunnen tevens inhouden 
het opstellen van aparte klassementen voor dames en lichte heren en eventuele andere 
categorieën. Deze klassementen staan echter los van de klassering voor de "Paul 
Veenemans-prijs". 

 


