Toewijsbeleid boten K.A.R. & Z. V. De Hoop
Toewijsboten zijn boten die niet in de algemene afschrijving zitten. Een boot kan in een aantal
situaties aan een ploeg toegewezen worden.
Achten
Elk jaar vinden in het najaar de clubkampioenschappen plaats. Deze wedstrijden zijn bedoeld
om achten toe te wijzen voor de Heineken Roeivierkamp en de Head of the River Amstel en de
training tot die wedstrijden. Toewijzing vindt in principe plaats op basis van de gecorrigeerde
eindtijd, rekening houdend met leeftijdscategorieën. In bepaalde gevallen zal rekening
gehouden worden met de uitslagen van de voorafgaande Heineken Roeivierkamp vanwege de
inschrijvingslimiet die daarop van toepassing is. De ploegen die het hoogst in de acht eindigen
hebben het eerste recht om een trainingsboot te kiezen.
Per boot heeft de ploeg die het hoogst geëindigd is recht op eerste keuze qua trainingstijd,
daarna de tweede ploeg, daarna de derde enzovoort. Voor de tweede trainingstijd wordt weer
dezelfde formule gehanteerd.
Deze rangorde van toewijzing geldt in principe ook voor de Heineken Roeivierkamp en de
Head of the River Amstel zelf indien een boot door twee ploegen wordt gebruikt die in
hetzelfde blok starten. Voor de andere ploeg(-en) wordt dan vervolgens een andere boot
gezocht.
Na deze wedstrijden zijn op aanvraag doorlopende toewijzingen van achten mogelijk. In
principe wordt rekening gehouden met de factoren zoals hierboven genoemd, maar ook de
bepalingen zoals die voor andere boten gelden kunnen een rol spelen.
Andere boten
Een boot kan aangevraagd worden voor een wedstrijd zes weken voor de betreffende
wedstrijd. Men kan voorkeur voor een bepaalde boot uiten, of voor bepaalde eigenschappen
van de boot. De toewijzing van een boot houdt rekening met:
1. winkansen;
2. de prestaties van de ploeg in het verleden;
3. het type wedstrijd (prestige/aanzien, niveau maar ook een achtervolgings/bumping race
of de Ringvaart Regatta levert vaak meer risico dan een 6-baanswedstrijd bijvoorbeeld;
4. (de afstand van het) botentransport naar de wedstrijd (lang botentransport is verhoogd
risico op schade);
5. afweging t.o.v. andere ploegen die de boot (willen) gebruiken;
6. hoe de betreffende ploeg met de boot of met andere boten omgegaan is (in de ruimste
zin van het woord; denk aan het schoonmaken/houden, meehelpen met op- en afladen,
aanvaringen op het water, etc).
Een doorlopende toewijzing is mogelijk voor ploegen die serieus voor meerdere wedstrijden
gedurende het seizoen trainen of een belangrijk wedstrijddoel hebben. Het verzoek dient
onderbouwd te worden door de ploeg, waarna de materieelcommissaris in overleg met de
wedstrijdcommissaris (en eventueel jeugdcommissaris) uiteindelijk een beslissing zal nemen.

Jeugd
Een aantal boten kan aan de jeugd worden toegewezen. De exacte indeling wordt dan door de
jeugdcommissaris en -coaches geregeld.
In bepaalde gevallen zullen boten aan zowel jeugdleden als gewone leden worden
toegewezen. In dat geval dient overleg over het gebruik plaats te vinden.
Bloktijden
Toewijsboten kunnen afgeschreven worden buiten de bloktijden die voor afschrijfboten gelden.
Indien meer dan één ploeg in een toewijsboot zit, dienen de ploegen onderling te overleggen.
Indien de ploegen er niet uitkomen dan gelden in ieder geval de bloktijden, dit om de situatie te
voorkomen dat slechts een ploeg op een redelijke tijdstip kan roeien.
In bovenstaande en onvoorziene situaties die hier niet zijn genoemd heeft uiteindelijk altijd de
materieelcommissaris (in overleg met de wedstrijdcommissaris en eventueel
jeugdcommissaris) altijd het laatste woord. In spoedeisende gevallen kan één van deze
bestuursleden of de vlootvoogd beslissen.
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