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Waarde Competitieroeiers,
Graag heet ik jullie van harte welkom in de competitiesectie van de K.S.R.V.
“Njord”. Tijdens uw introductieperiode heeft u de keuze gemaakt om te gaan
roeien. Een goede keuze. De studentenroeiwereld is namelijk prachtig en u
zult hier komend jaar deel van uitmaken.
Hopelijk heeft u succesvol een ploeg om u heen verzameld waarmee u
komend jaar wilt gaan roeien. Want roeien, dat is waar het op de K.S.R.V. om
draait. Komende periode gaat u samen met uw ploeggenoten trainen,
deelnemen aan sparsessies en uw plekje binnen het verticalensysteem
verdienen. Dit alles draagt bij aan het uiteindelijke doel: het starten van een
van de twee NOOC-bokalen. Zelf heb ik met mijn eerstejaarsploeg ook de
NOOC-bokaal gestart. Al waren onze prestaties niet noemenswaardig, ik
heb nooit spijt gehad van deze keuze. Integendeel, het was het mooiste jaar
van mijn leven (tot nu toe). Het starten van de NOOC-bokaal betekent veel
(althans voldoende) trainen, vroeg opstaan voor wedstrijden en in weer en
wind de baan over om je plekje te verdedigen binnen de bokaal. Uit alle
hoeken van het land vertrekt menig roeier en knor naar de wedstrijden met
exact hetzelfde doel als u: taarten.
Uiteraard wilt u nu nog iets horen over wat de NOOC starten verder
inhoudt, maar zelf vind ik niet dat ik hier al te veel woorden aan vuil moet
maken. Ja, roeiers feesten absoluut beter. Maar dat feesten, dat kunnen we
al, dat zit in ons bloed. Ik heb er alle vertrouwen in dat u de knorren zult leren
hoe wij op Njord de bloemetjes buiten zetten, maar het roeien zal altijd op de
eerste plek staan en dat zult u eerst moeten leren.
Ik wens u allen een sportief topjaar, hechte vriendschappen en veel taart toe,
Njord wint de Varsity in de Overnaedsche Vier!
Met Lichtblauwe groet,
Lynette van Kessel
Commissaris voor het Competitie- en Fuifroeien der K.S.R.V. “Njord”
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Competitiecommissie
Lieve competitieroeiers,
De Competitiecommissie bestaat sinds 2010 en heeft zich sindsdien sterk
ontwikkeld tot een van de meest verantwoordelijke commissies van Njord.
Ieder jaar weer is de Competitiecommissie bezig om het competitieroeien op
Njord te verbeteren en zij probeert ieder jaar een nog beter functionerende
commissie te worden. Het doel is altijd om de roeihaal van de
competitieroeiers te perfectioneren en bovenal de competitiesectie een
geweldige tijd op Njord te geven.
Achter de schermen is de Competitiecommissie zich al een tijd hard aan het
inzetten voor u en naarmate het jaar vordert zult u steeds meer met de
Competitiecommissie te maken krijgen. We zullen de competitiesectie dit
jaar wederom verblijden met onze aanwezigheid op de wedstrijden van de
NOOC, maar wij doen natuurlijk nog veel meer; er zullen sparsessies,
centrale trainingen en allerlei andere evenementen voor u worden
georganiseerd. Aankomend jaar zal dankzij u weer een jaar worden vol met
overwinningen op het water (Taart bravo) en escalatie op competitiefeesten.
De Competitiecommissie is blij u hierin te mogen ondersteunen.
Dit boekje staat vol met belangrijke informatie omtrent het competitieroeien
en zal het hele jaar van pas komen. Mocht u alsnog vragen hebben, kunt u die
natuurlijk altijd stellen. Wij zijn ervan overtuigd dat u er allen wederom een
succesvol competitiejaar van weet te maken!
Met lichtblauwe groet,
Namens de gehele Competitiecommissie,
Luijkx
Praeses der Competitiecommissie der K.S.R.V. “Njord”
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Naam: Luijkx
Functie: Praeses
Aankomstjaar: 2015
Eerstejaarsploeg: Heeren 12
‘De Oostvaarders’
Favoriete boot: Skidbladnir
Quote: “Eén keer de ringvaart is voor mij
wel genoeg”

Naam: Evy America
Functie: Vice Praeses & Quaestor
Aankomstjaar: 2015
Eerstejaarsploeg: Dames 5 ‘Fuego’
Favoriete boot: Skidbladnir
Quote: “Pas op duwbakken! Titanic-gevaar!”

Naam: Edelenbosch
Functie: Ab Actis
Aankomstjaar: 2016
Eerstejaarsploeg: Heren 3 ‘Stormvloed’ en
Heeren 12 ‘Vermogen’
Favoriete boot: Liduina van Schiedam
Quote: “We hebben gelachen en gebarft”

Naam: Elien Emmen
Functie: Wedstrijden l
Aankomstjaar: 2016
Eerstejaarsploeg: Dames 6 ‘VAMOS’
Favoriete boot: Van Keeken
Quote: “Hey, wil je mijn wapenvergunning zien?”
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Naam: Femke Kroon
Functie: Wedstrijden ll
Aankomstjaar: 2015
Eerstejaarsploeg: Dames 9 ‘Rowbuust’
Favoriete boot: Sigyn
Quote: “Winnen is niet belangrijk, maar
verliezen is geen optie.”

Naam: Florence van der Zee
Functie: Meerderejaarsroeien
Aankomstjaar: 2015
Eerstejaarsploeg: Dames 8 ‘M.A.R.S.’
Favoriete boot: Mjölnir
Quote: “Beter laat dan nooit.”

Naam: Janssen
Functie: Eerstejaarsroeien
Aankomstjaar: 2016
Eerstejaarsploeg: Heren 5 ‘Lotan’
Favoriete boot: R.H.F. van Keeken
Quote: “Lust jij een Brabantsch
worstenboodje? “

Naam: Huisman
Functie: Coaching
Aankomstjaar: 2016
Eerstejaarsploeg: Heren 1 ‘Schwaanz’
Favoriete boot: Kraaienpoot (R.I.P.)
Quote: “Two plus two is four, minus one that’s
three, quick maths.”
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Naam: Fleur l’Istelle
Functie: Sparsessies
Aankomstjaar: 2016
Eerstejaarsploeg: Dames 3 ‘Waanzin’
Favoriete boot: De Vijf Pijlen
Quote: “Steen, papier, trekadje.”

Naam: Ginjaar
Functie: Materieel
Aankomstjaar: 2016
Eerstejaarsploeg: Heren 1 ‘Schwaanz’ en
Heren 2 ‘Vol’vo’
Favoriete boot: Willem Algie
Quote: “A je to!”

Naam: Xaviera de Vries
Functie: Sjaarzen
Aankomstjaar: 2014
Eerstejaarsploeg: Heren 1 ‘Berserkers’ en
‘Lina’
Favoriete boot: Landman
Quote: “Ik doe sjaarzen”

Naam: Romy Lommerse
Functie: Evenementen
Aankomstjaar: 2016
Eerstejaarsploeg: Dames 4 ‘Furia’
Favoriete boot: Cor Hulskens
Quote: “Wie het eerst komt, wie het eerst
maalt”
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Inauguratie
Gefeliciteerd met het vormen van uw eerstejaarsploeg. Hopelijk is uw
ploegvorming voorspoedig verlopen en heeft u een ploeg gevonden
waarmee u dit jaar de NOOC kunt gaan roeien. De eerstvolgende stap is nu
de ploeginauguratie op 28 november.
Om als eerstejaarscompetitieploeg geïnaugureerd te worden dient u
allereerst goed voorbereid te zijn. U ontvangt een paklijst van het bestuur en
de competitiecommissie waaraan u dient te voldoen. Op deze paklijst staan
zowel materiële zaken, als immateriële zaken, waar het bestuur en de CC u
naar kan vragen.
Daarnaast dient u te beschikken over een uitgebreide kennis over het
competitieroeien op Njord. Denk hierbij aan de verschillende bokalen,
succesvolle ploegen, commissies van Njord en de wedstrijden die u mogelijk
zult gaan starten. Verdiept u in de geschiedenis van het competitieroeien en
maak eens een praatje met een ouderejaars. Een goed ingelezen ploeg wordt
altijd zeer op prijs gesteld.
Alvorens u zich dinsdag bij de Competitiecommissie meldt dient u een
ploegfoto te maken bij de Almanakcommissie. Zij zullen in het krachthonk
staan tussen 18:00 en 21:00.
Daarnaast dient u het volgende mee te nemen:
o Dit boekje
o Ploeglied
o Versierd ploegschild
o Fles ploegdrank (uiteraard met goed verhaal)
o Een goed verhaal waarmee u uw ploeg introduceert
o Bewijs van een ingevuld Almanak-formulier
Getekend door het 144e bestuur

Getekend door de Competitiecommissie 2017-2018
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Ploegnummers
Sinds 2015 kent Njord een verticalensysteem. Dit houdt in dat u naast uw
ploegnaam ook een ploegnummer toegekend krijgt. De volgorde van deze
nummers wordt gebaseerd op het aantal punten dat u als ploeg verdient in
de periode tussen de ploeginauguratie en 16 januari. Punten worden
toegekend op basis van:
o Deelname aan CCT’s
Punt per persoon
o Deelname aan indoor
Punt per persoon
o Prestaties op sparsessies
Zie tabel
o Training naar de watertoren
Per week 3 punten
o Datediner met een ploeg van
een andere K.N.S.R.B. vereniging Eenmalig 3 punten
Competitiepunten op basis van sparsessies
Rangschikking
1e plaats
2e plaats
3e plaats
4e plaats
5e plaats
Deelname
Geen deelname

Aantal punten
12
10
8
6
4
2
-4

Naast sparsessies kunnen er ook punten worden verdiend door naar de
watertoren te roeien. Het roeien naar de watertoren levert 3 punten op.
Ploegen krijgen hoogstens één keer per week competitiepunten voor het
roeien naar de watertoren. Het gaat als volgt: voor een training gaat u naar
het bestuur met de boodschap dat u naar de watertoren gaat roeien. U krijgt
vervolgens een object mee waar u aangekomen bij de watertoren mee op de
foto moet. Na afloop brengt u het object terug en mailt u de foto naar
cc@njord.nl
Het ploegnummer dient echter ook nog een ander doel. U zult de komende
weken namelijk worden opgevangen door de tweedejaars competitieploeg
van hetzelfde geslacht en met hetzelfde ploegnummer als u. Zij zullen u in elk
geval de komende weken begeleiden, coachen en anderszins bijstaan waar
nodig.
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Sparsessies
Naast externe wedstrijden zullen er komend jaar ook interne wedstrijden
worden georganiseerd op de K.S.R.V. ‘Njord’. Deze interne wedstrijden
worden sparsessies genoemd. De Sparsessies worden elke 2e dinsdag van de
maand georganiseerd, dus zet deze data vast in uw agenda. Om u zo goed
mogelijk voor te bereiden op de wedstrijden zullen de afstanden per
sparsessie afgestemd worden op de komende wedstrijden. Zo zult u de ene
week de eer van uw ploeg hoog houden tijdens een sparsessie op de
ergometer, terwijl u de andere week zult strijden op het water.
Aanwezigheid bij sparsessies is verplicht. Zet de data dus in uw agenda, het
missen van de sparsessies heeft namelijk consequenties. Tijdens sparsessies
zijn namelijk punten te verdienen. Aan de hand van de punten zal onder
andere uw ploegnummer worden bepaald. Ploegen die goed presteren
tijdens sparsessies verdienen meer punten en maken daarmee kans op een
hoger ploegnummer. Daarnaast geldt deelname aan sparsessies als
voorwaarde voor het starten van een van de twee NOOC-bokalen. U dient
met uw ploeg aanwezig te zijn bij alle sparsessies. Bij afwezigheid zonder
geldige reden volgt uitsluiting van de NOOC-bokaal.
Nadat ploegen zich hebben gekwalificeerd voor een bepaalde bokaal, zullen
de resultaten van de sparsessie invloed hebben op de boot die ploegen
toebedeeld krijgen tijdens wedstrijden. Hierbij geldt dat de beste boten voor
de ploegen zijn met de beste prestaties tijdens de sparsessies. Het is dus in
uw eigen belang dat u gedurende het seizoen blijft presteren.
Verder is een sparsessie natuurlijk uitermate geschikt als krachtmeting met
andere Njord ploegen of als voorbereiding op een wedstrijd. Train dus hard
zodat u uw lichting en andere Njord-leden kunt imponeren met uw kracht,
conditie en roeitechniek!
Fleur l’Istelle
Commissaris Sparsessies van de Competitiecommissie der K.S.R.V. “Njord”
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Ploegkleding
Njord staat binnen de studentenroeiverenigingen bekend om haar
uniformiteit. Competitieroeiers van Njord verschijnen ook als toeschouwer
immer correct gekleed op de wedstrijden. Dit houdt in dat de heren zich
hullen in een lichtbruine/witte broek, een wit hemd, donkerblauw jasje en
een duinloopdas. Dames dienen ook altijd gepast gekleed naar de
wedstrijden te komen, uiteraard mét duinloopplokje.
Daarnaast kunt u met uw ploeg ploegkleding laten maken. Deze ploegkleding
dient te voldoen aan de huisstijl van Njord en kan dus slechts via de
Merchandisecommissie besteld worden. U kunt ploegtruien bestellen bij de
Merchendisecommissie, waar u vervolgens uw ploegnaam of ploeglogo op
kan laten drukken. Het Njordlogo mag alléén gedrukt worden bij EMCO op
kleding die door de Merchendisecommissie is goedgekeurd! Stuur uw
ontwerp dus altijd eerst naar merchandisecommissie@gmail.com.
Verder zijn er ook dit jaar Njord-jassen beschikbaar voor de
competitiesectie. De Njord-jassen voor de competitiesectie zijn
donkerblauw. U kunt zelf bij EMCO de naam van uw ploeg achterop de jas
laten drukken. Op die manier kunt u zich onderscheiden van de andere
ploegen. U kunt de jassen bestellen door u tijdens de ploegeninauguratie van
a.s. dinsdag in te tekenen bij het bestuur. Hierbij dient u de maten van de
jassen door te geven. De jassen zullen rond de €55,- per stuk gaan kosten.
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Deelname NOOC-bokaal
Als eerstejaars competitieroeier kunt u deelnemen aan een van de twee
NOOC-bokalen. De NOOC Bakboord OnervarenC4+ bokaal (BB Bokaal) of
de NOOC Stuurboord Onervaren C4+ bokaal (SB Bokaal). Beide bokalen
bestaan uit zes vergelijkbare wedstrijden, verspreid door het hele land. De
TopC4+ start een aparte bokaal, namelijk het klassement.
week

BB Bokaal

11
12

Aegir Lentesprint

13
14
15
16
17

Traianus regatta

18
19
20
21
22
23
24
25
26

SB Bokaal

Klassement
Aegir Lentesprint

Heineken NOOC
Openingstoernooi
Varsity
Skøll Cup

Skøll Cup
Protheus Eretes in ‘t
Lang
Rottebokaal

Protheus Eretes in ‘t
Lang
Rottebokaal

Rottebokaal

Euros Drienerloo
Regatta

Euros Drienerloo
Regatta

Okeanos sprints

Okeanos sprints

Saurus International
Regatta

Orca competitieslot

NSK
Gyas Meerkamp

Aan het starten van het klassement zijn enkele voorwaarden verbonden.
Deelname aan alle sparsessies
Deelname materieelinstructie
Deelname stuurinstructie

Deelname
Per ploeg
Individueel
Individueel

Verplicht?
Ja
Ja
Ja

Indien u met uw ploeg voldoet aan de bovenstaande voorwaarden kunt u een
van de twee NOOC-bokalen starten. Wie welke bokaal start wordt bepaald
door de Commissaris voor het Competitie- en Fuifroeien.

12

Competitiewedstrijden
Competitieroeien draait uiteraard niet alleen om borrelen en feesten, er
zullen ook wedstrijden gestart worden! Op wateren verspreid door heel
Nederland zult u gaan strijden om de lichtblauwe eer hoog te houden.
Uw ploegje zal, mits is voldaan aan een aantal voorwaarden, worden
geplaatst in een van de twee Nationaal Overlegorgaan Competitieroeien
(NOOC) bokalen, waar u tegen andere ploegen uit meer dan 20
verschillende steden zal moeten strijden om de beruchte “taart.” De
afstanden die geroeid worden in de bokalen variëren tussen 500 meter tot
4500 meter en worden alleen gestart door eerstejaars onervaren
competitieroeiers. Hiernaast staat de NOOC niet alleen bekend om het
roeien, maar ook om de legendarische feesten die na de wedstrijden worden
georganiseerd.
Voor de bokalen gelden strenge regels met betrekking tot de aanwezigheid.
Ploegen die niet komen opdagen bij een wedstrijd worden namelijk direct
gediskwalificeerd. Dit betekent dat de ploeg wordt uitgesloten van de bokaal.
Op afwezigheid bij een wedstrijd staat daarom een hoge boete. Njord heeft
de afgelopen jaren zeer weinig uitval gekend, wij verwachten dat de
startende ploegen onder u deze trend zullen voortzetten!
Tijdens een wedstrijd bent u verplicht om in de kleuren van de vereniging te
roeien. De donkerblauwe, korte roeibroek dient altijd gedragen te worden,
het is optioneel om de lange broek hieronder te dragen. Daarnaast dienen
heren een wit shirt te dragen en starten de dames in een lichtblauw shirt.
Uniformiteit is van uitermate groot belang bij wedstrijden. Het niet dragen
van de juiste kleding kan leiden tot diskwalificatie. Kleding van Njord dient
men aan te schaffen via de Merchandisecommissie.
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Meer informatie over de afzonderlijke wedstrijden zal u steeds vlak voor de
desbetreffende wedstrijd ontvangen. U zult dan te horen krijgen hoe laat u
zich moet melden bij de Competitie Commissie, wat uw vlottijd is (dat wil
zeggen: de tijd waarop u op het vlot klaar moet staan om de boot in te gaan)
en uiteraard wat uw starttijd is. Verder krijgt u te horen in welke boot u zal
gaan starten en of er een stuurinstructie is. De stuurinstructie is verplicht
voor de stuurlieden die tijdens de wedstrijd gaan sturen. Zorg er altijd voor
dat u overal stipt op tijd bent! Iedere competitiewedstrijd heeft ook een
eigen website. Deze kunt u altijd raadplegen voor extra informatie. Ten slotte
hebben ook de bokalen een eigen website, waarop u alle relevante informatie
kunt vinden.
De eerste wedstrijd die voor u allen op de agenda staat, is de Blasphemy.
Deze wedstrijd, georganiseerd door Njord en Triton, zal plaatsvinden op
zaterdag 3 maart 2018 op Triton. De wedstrijd is voor alle eerstejaars
competitieroeiers van de KNSRB-verenigingen. Na een hoop roeigeweld op
het water zal de dag worden afgesloten met een groot feest!
Zoals eerder reeds gezegd, staat de NOOC ook bekend om zijn
legendarische feesten. Wij hopen u daar dan ook steeds in grote getalen te
zien om samen met ons en de rest van competitieroeiend Nederland te
escaleren! Want compo ben je niet alleen overdag op het water, maar zeker
ook ‘s avonds!
Wij hopen dat u zich net zo veel verheugd op de wedstrijden als wij en dat we
er met z’n allen een mooi en succesvol jaar van gaan maken!
Met lichtblauwe groet,
Elien Emmen & Femke Kroon
Commissarissen Wedstrijden l en ll van de Competitiecommissie der K.S.R.V.
“Njord”
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NOOC Stuurboord Bokaal
Heineken NOOC Openings Toernooi (HNOT)
Wanneer
24 en 25 maart
Waar
Hilvarenbeek, Vidar
Belangrijk
Bij de HNOT vindt op zaterdag een legendarisch feest
plaats. Het is dus zaak om op tijd een tent of huisje te
huren op de Beeksebergen. Houd de facebook van de
HNOT in de gate voor meer informatie.
Skøll Cup
Wanneer
Waar
Belangrijk

14 en 15 april
Amstelveen, de Bosbaan
De Skøll Cup is niet bij Skoll! Het feest is op Skoll, niet de
moeite waard.

Rottebokaal
Wanneer
12 en 13 mei
Waar
Zevenhuizen, Willem Alexanderbaan
Belangrijk
De Willem Alexanderbaan (WAB) is moeilijk bereikbaar
met het OV. Pak de trein naar Rotterdam Alexander,
vanuit daar rijden pendelbussen naar de WAB. Het feest
wordt gegeven op sociëteit en hier is Njord aanwezig!
Euros Drienerloo Regatta
Wanneer
26 en 27 mei
Waar
Enschede, Euros
Belangrijk
Enschede is ver weg, dus de gehele competitiesectie van
Njord bivakkeert op de camping bij Euros. Daarnaast
maken we elk jaar een uitzondering, door aanwezig te zijn
bij het knorrigste feest van het seizoen. Dit mag je niet
missen!
Okeanos Competitie Tweekamp
Wanneer
9 juni
Waar
Amstelveen, Bosbaan
Belangrijk
Je kunt voor 3 euro een heerlijk Okkinokki ontbijtje
halen.
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Gyas Meerkamp
Wanneer
30 juni
Waar
Groningen, Hoornsemeer
Belangrijk
Deze wedstrijd bestaat uit twee afstanden, een sprint
van 400 meter en een race van 2,5 km. Daarnaast is het
handig om (OV) fietsen te huren in Groningen, aangezien
het Hoornsemeer niet gemakkelijk te bereiken is.

NOOC Bakboord Bokaal
Aegir Lentesprint
Wanneer
17 en 18 maart
Waar
Groningen, Hoornsemeer
Belangrijk
Het is handig om (OV) fietsen te huren in Groningen,
aangezien het Hoornsemeer niet gemakkelijk te bereiken
is. Daarnaast organiseert Aegir een groot feest op
zaterdag, dus zorg dat u een plekje bemachtigt op de
camping!
Traianus Regatta
Wanneer
31 maart
Waar
Nijmegen, Spiegelwaal of de Waalbrug
Belangrijk
Deze race is uniek door de locatie, maar deze locatie is
ook lastig bereikbaar. Kijk op de site
traianus.phocasnijmegen.nl voor een uitgebreide
routebeschrijving. Eerst roeit iedereen een 2km race,
later op de dag volgt een 1k mét keerboei.
Protheus Eretes in’t Lang
Wanneer
28 en 29 april
Waar
Delft, Lijm en Cultuur
Belangrijk
U dient zich te melden op Protheus, daarna kunt u naar
de botenwagen komen die op Lijm en Cultuur staat. Met
een OVfiets is de locatie goed bereikbaar.
16

Rottebokaal
Wanneer
12 en 13 mei
Waar
Zevenhuizen, Willem Alexanderbaan
Belangrijk
De Willem Alexanderbaan (WAB) is moeilijk bereikbaar
met het OV. Pak de trein naar Rotterdam Alexander,
vanuit daar rijden pendelbussen naar de WAB. Het feest
wordt gegeven op sociëteit en hier is Njord aanwezig!
Saurus International Regatta
Wanneer
2 juni
Waar
Maastricht, Saurus
Belangrijk
Saurus ligt ver van het station, de vereniging is goed te
bereiken met het OV of met de fiets. De wedstrijd is een
tweekamp, eerst wordt een afstand van 1500m verroeid,
daarna een sprint van 250m.
Orca Slotwedstrijden
Wanneer
23 en 24 juni
Waar
Amstelveen, Bosbaan
Belangrijk
De Orca Slot is een van de leukste wedstrijden van het
seizoen. Het is dé afsluiter, waardoor veel leuke,
alternatieve velden worden uitgeschreven. Het feest is
zeer knorrig, maar desondanks wel leuk.

Klassement
Naast de wedstrijden die ook door de twee NOOC-bokalen worden gestart
ligt de TopC4+ elk jaar aan de start van de belangrijkste wedstrijd van het
jaar, de Varsity! In de Overnaedschevier nemen zij het op tegen de andere
verenigingen, om zo een felbegeerd Varsityblik in de wacht te slepen!
Varsity
Wanneer
Waar
Belangrijk

8 april
Houten, Amsterdam-Rijnkanaal
Vanuit Njord rijden bussen naar de Varsity, maar u kunt
ook op eigen gelegenheid komen.
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Materieel
De meest gebruikte boten van de K.S.R.V. “Njord” zijn de C4’en waar u reeds
kennis mee heeft mogen maken. Eenieder is vrij om in deze boten te trainen,
daar deze dienen als de opleidingsschepen van de vereniging. Binnen de
Competitiecommissie houdt Ginjaar zich bezig met het materieel en
onderhoud van de boten om er voor te zorgen dat er het hele jaar intensief
getraind - en getaart! - kan worden.
Om er op toe te zien dat u allen beschikt over de nodige kennis en kunde om
het materiaal juist te gebruiken zal er een materiaalinstructie verzorgd
worden voorafgaand aan de Blasphemy. In samenwerking met de h.t.
Commissaris van het Materieel zal deze instructie op 6 en 20 februari
plaatsvinden. Aanwezigheid is een vereiste voor deelname aan de NOOC.
Tijdens deze materiaal instructie zal u kennis op doen die essentieel is tijdens
wedstrijden en boottransport.
Als u tussendoor andere vragen heeft over de boten en het gebruik hiervan,
dan kan u daar voor terecht bij de heer Kramer, de heer Ginjaar en de
materieelgroep. Voor het doorgeven van schade aan de boten willen wij u
verwijzen naar de schadeformulieren die u onder de afschrijftafel in de loods
vindt.
Ten slotte is de 10/13 die u in uw afroeipakket heeft gekregen komend
seizoen van onmisbare waarde. Dit essentiële stuk gereedschap is nodig om
bijna alles aan uw boot los of vast te draaien. U dient een 10/13 mee te
hebben bij alle wedstrijden en bij alle boottransporten. Als u deze niet bij u
heeft, dan moet u ter plekke één kopen.
Ginjaar
Commissaris Materieel van de Competitiecommissie der K.S.R.V. “Njord”
O.S. Kramer
Commissaris van het Materieel
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Boottransport
Boottransport is een essentieel onderdeel van elke wedstrijd. Zonder
transport komen de boten niet waar ze moeten zijn voor de wedstrijd. Onder
begeleiding van de Commissaris van het Materieel en de Competitie
commissie maakt u de boten klaar voor transport. Om even kort toe te
lichten wat er van u wordt verwacht is de volgende checklist opgesteld:





Boten afriggeren (10/13 nodig!)
Boten naar en op de botenwagen tillen
Riemen verzamelen en richting botenwagen brengen
Riggers en drukstangen samen binden zodat het 1 pakket is (dit
voorkomt kwijt raken van materiaal)
 Bankjes verzamelen en in een tas doen
Om te zorgen dat dit allemaal soepel verloopt, wordt u verwacht op tijd te
komen. Aan het begin van het competitie seizoen zal u op de hoogte worden
gebracht wanneer u wordt verwacht voor boottransport. De precieze tijd
van het transport wordt pas duidelijk op de donderdag voor de wedstrijd.
Zodra de tijd bekend is zal deze gecommuniceerd worden via een daarvoor
bestemde app groep.
Daarnaast zijn sinds afgelopen jaar de regels omtrent nachtverlichting
aangescherpt om de zichtbaarheid van de roeiers te verbeteren. Voor de
regels kunt u kijken in het Ad Valvas. Kort samengevat houdt het
nachtverlichting beleid het volgende in:
 De stuur dient een rond schijnend wit licht bij zich te hebben. Deze
zijn te vinden naast de werkplaats.
 Op alle riggers dient een fiets lampje te zitten.
 Minimaal de helft van de roeiers heeft een hoofdlamp op, waarbij de
boeg altijd een hoofdlamp op heeft, schijnend in de vaar richting.
 Alle roeiers hebben witte dan wel fluorescerende kleding aan.
Let op aan alle deze punten moet worden voldaan voordat u in het donker
mag uitzetten. Het niet navolgen van deze regels levert u een boete op van
20 euro per persoon.
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Meerderejaarsroeien
Hoewel u pas net bent begonnen als eerstejaars competitieroeier, is het
goed om alvast vooruit te blikken op volgend jaar. Want Njord heeft veel
meer te bieden dan een jaar lang in een C4+ roeien. Zo kunt u volgend jaar
opnieuw selectie lopen voor een felbegeerde plek in één van de
wedstrijdploegen of Club8en die Njord rijk is.
Ook kunt u er voor kiezen om door te gaan met uw eigen ploeg of om een
nieuwe ploeg te vormen. In zo’n geval kunt u met uw eigen ploeg één van de
meerderejaars competitiebokalen starten. De volgende nummers zijn dan
voor u en uw ploeg beschikbaar:
- 4+
- 4x
- Ervaren C4+

-2x
-1x

Naast roeien wordt er in het tweede jaar dus ook van u verwacht dat u een
eerstejaars competitieploeg gaat coachen. Zoals u komend jaar zal merken is
leuke en actieve coaching van groot belang voor een eerstejaars
competitieroeier. Daarom dient u komend jaar met uw ploeg een
eerstejaarsploeg te coachen met hetzelfde ploegnummer.
Mocht u in uw tweede jaar naast het coachen en roeien nog tijd over hebben,
dan kunt u zich altijd inzetten binnen één van de commissies die Njord rijk is.
Houd de Leedenmail in de gaten om te zien of er commissies zijn waar leden
voor worden gezocht.
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Agenda
November
25
28

Gala Njord
Ploeginauguratie

December
9
17-18
12
19
22

Competitiediner
Duinloop
Sparsessie
Sparsessie
Midwinterfeest

Januari
7
9
12
16
27-

Nieuwjaarborrel
Sparsessie
Intrainingsfeest
Ploegnummersborrel & Vind je coachborrel
Sine Regno Njord

Februari
-4
6
8-12
13
16-18
20

Sine Regno Njord
Materiaalinstructie
Njord Skireis
Sparsessie
Competitieweekend
Materiaalinstructie

Maart
3
13
17-18
24 – 25
31

Blasphemy
Sparsessie
Aegir Lentesprints
Heineken NOOC Openingstoernooi
Traianus Regatta
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April
8
10
14-15
21-22

Varsity
Sparsessie
Skøll Cup
Hollandia

Mei
8
12-13
20
26-27

Sparsessie
Rottebokaal
Vogalonga
Euros Drienerloo Regatta

Juni
2
6
9
12
23-24
30

SIR
Ringvaart
Okeanos Tweekamp
Sparsessie
Orca Competitie Slotwedstrijden
Gyas Meerkamp

Juli
8

Uitrainingsfeest
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Studentenroeiverenigingen
K.N.S.R.B. verenigingen
K.S.R.V. Njord (1874)

D.S.R.V. Laga (1876)

G.S.R. Aegir (1878)

U.S.R. Triton (1880)

A.S.R. Nereus (1885)

W.S.R. Argo (1913)

A.R.S.R. Skadi (1926)

Overige verenigingen
Agon
Amphitrite
Asopos de Vliet
Boreas
Dudok
Euros
Gyas
Odin
Okeanos

Orca
Pelargos
Phocas
Proteus-Eretes
Saurus
Skøll
Thêta
Vidar
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