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Let op! 
 Dit programmaboekje is een weergave van de stand van zaken op 8 november.  

Voor de actuele stand van zaken, blokindeling, bepalingen enz. is daarom de 
website bepalend! 

 Alle uitslagen worden bekendgemaakt op de websites pvp2016.daventria.com (PVP) 
en omnibokaal.daventria.com (DOB), en tevens geprojecteerd in het salon van R&ZV 
Daventria. 

 

http://pvp2016.daventria.com/
http://omnibokaal.daventria.com/
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Gerbrand Naeff, voorzitter Roei– en Zeilvereniging Daventria 

 

Welkom bij de 40e Paul Veenemans Prijs en 
de Deventer Omnisport Bokaal 
“roei, vecht, ren, fiets, lach, schaats en 
bewonder” 
 
Deventer is het weekeinde van 12 en 13 
november 2016 ‘the place to be’ als je kan 
roeien, rennen, wielrennen en schaatsen. 
Dan is de Paul Veenemans Prijs (PVP), een 
wedstrijd in deze vier disciplines die dit jaar 
voor de 40e keer wordt georganiseerd! Voor 
omnisporters zonder roeiervaring biedt de 
Deventer Omnisport Bokaal (DOB) een 
variant met al op 11 november ergometeren 
in plaats van roeien.  
 
Met zijn lied ‘Zing, vecht, huil, bid, lach, werk 
en bewonder’ riep Ramses Shaffy op om uit 
de ‘schuilhoek achter glas’ te komen en 
voluit samen het leven aan te gaan. Dat kan 
bij uitstek in de PVP en de DOB: de oproep 
geldt voor de deelnemers, de organisatie en 
de toeschouwers!   
 
Roei- en Zeilvereniging Daventria organiseert 
de PVP en de DOB samen met de Deventer 
specialisten op het gebied van hardlopen 
(Atletiekvereniging Daventria), wielrennen 
(De Zwaluwen) en schaatsen (Deventer 
IJsclub). De samenwerking maakte het 
organiseren tot een feestje: wij zijn allemaal 
Deventer sporters – dat praat makkelijk.  De 
kennis van ieders eigen sport zorgt voor extra 
kwaliteit.  
 
 
 
 

Het is voor het eerst dat de Koninklijke 
Nederlandse Roeibond de PVP aan Deventer 
toewijst. Tot voor kort was het roeideel van 
omstreeks 3 km bij ons niet mogelijk. De 
IJssel is weliswaar de mooiste (roei)rivier van 
Nederland, maar biedt door stroom en 
scheepvaart geen gelijk en veilig speelveld 
voor de deelnemers. Met grootscheepse 
waterbouwwerken is ‘Ruimte voor de Rivier’ 
gemaakt. Dat gaat goed samen met ‘Ruimte 
voor de Roei’. Het waterschap heeft de 
Zandweerdhank verlengd van 700 m vroeger 
tot bijna 2 km nu. 
 
Het botenhuis van Daventria is verplaatst  en 
de vereniging heeft het botenhuis opgeknapt 
en uitgebreid. Daarmee is het gebouw klaar 
om de deelnemers aan de PVP en de DOB te 
ontvangen. De uitgebreide Zandweerdhank 
geeft ook ‘Ruimte voor de PVP’. De hank 
stroomt alleen met hoog water mee met de 
IJssel. Door de droogte is dat in het 
wedstrijdweekeinde zeker niet het geval. Op 
stromingsvrij water kan een eerlijke wedstrijd 
worden gehouden met als bijzonderheid een 
keerboei.  
 
Zondagmiddag weten wij wie het hardste 
heeft geroeid, gerend, gefietst en geschaatst, 
kortom het best heeft gevochten. Wij vinden 
niet alleen de winnaars van de PVP en de 
DOB belangrijk. De vier sportverenigingen 
staan klaar om álle deelnemers optimaal te 
laten presteren. Ook voor de organisatie is 
het een topevenement. En voor 
toeschouwers is er heel wat te bewonderen. 
 
Veel plezier met de PVP en de DOB! 
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Wedstrijdsecretariaat Paul Veenemans Prijs 

Aanmelden en inning borg  
De deelnemers dienen zich voor elk onderdeel 
aan te melden bij het wedstrijdsecretariaat, 
dat op de verschillende locaties is ingericht. 
Per onderdeel staan de tijdstippen in dit 
programmaboekje genoemd. Bij de 
aanmelding voor het eerste onderdeel 
waaraan men deelneemt, worden alle 
bescheiden voor het hele weekend 
overhandigd. 
 
 
 
 
 

 

Voor de transponders en de 
wedstrijdnummers (rug, dijbeen, borst, stuur, 
boeg) is een borgsom verschuldigd:  
voor de transponders is dat 100 euro, voor de 
andere nummers 20 euro. Deze borgsom kan 
bij de aanmelding worden voldaan middels 
het invullen en ondertekenen van een 
machtigingsformulier.  
Na ondertekening en na betaling van het 
inschrijfgeld (indien niet reeds voldaan) 
worden de transponders, de andere 
wedstrijdnummers en verdere informatie 
overhandigd. Bij inlevering van de 
transponders en de wedstrijdnummers wordt 
het machtigingsformulier vernietigd. 
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Zaterdag 12 november, schaatsen (11 ronden, ca. 4.1 km) 

Zaterdag 12 november, wielrennen (10 ronden, ca. 11 km) 

 
Zondag 13 november, hardlopen (5.2 km) 
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Zondag 13 november, roeien (ca. 3 km) 
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Zie kaartje op de volgende pagina.  

Op alle locaties is voldoende (gratis) 
parkeergelegenheid en de mogelijkheid om 
zich om te kleden. Botenwagens kunnen 
worden geparkeerd op het parkeerterrein bij 
R&ZV Daventria aan de Rembrandtkade.  

Wij verzoeken u daarbij de aanwijzingen van 
de verkeersregelaars op te volgen.  

Let op! Parkeren is voor eigen risico; het 
parkeerterrein is openbaar toegankelijk en 
wordt niet bewaakt. 

 

 

 

 

Roei– en Zeilvereniging Daventria 
Rembrandtkade 197, 
7412 HL Deventer 
0570-618441 
 
Atletiekvereniging Daventria 
Borgelerdijk 2 
7415 ZN Deventer 
(naast wielervereniging De Zwaluwen) 
 
Wielervereniging de Zwaluwen 
Borgelerdijk 2, 
7415 ZN Deventer 
(naast AV Daventria) 
 
IJsbaan de Scheg 
Piet van Donkplein 1 
7422 LW Deventer 
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Omschrijving 
De Paul Veenemans Prijs 2016 start met 
schaatsen op ijsbaan De Scheg, Piet van 
Donkplein 1 te Deventer (Colmschate). Op 
deze 400 meterbaan worden regelmatig 
landelijke wedstrijden gehouden. Ook is deze 
ijsbaan de thuisbasis van de Deventer IJsclub, 
die mede de PVP 2016 organiseert. Er wordt 
gestart in vier blokken. Op de website is 
(vanaf donderdag 10 november) de 
blokindeling weergegeven.  

In het tijdschema kunt u vervolgens zien 
welke tijdstippen op u van toepassing. 
Omdat schaatsen het eerste onderdeel is, zal 
de ontvangst van de deelnemers wat meer 
tijd in beslag nemen vanwege de registratie, 
het uitreiken van alle bescheiden en het 
innen van de borg voor transponders en 
wedstrijdnummers. Wij verzoeken u daar 
rekening mee te houden. Vanaf 08.45 uur is 
het wedstrijdsecretariaat geopend. 

Parcours 

Detail voorstart 



 

10 Actuele info, blokindeling, uitslagen:  PVP: pvp2016.daventria.com | DOB: omnibokaal.daventria.com 

Bepalingen 
 Afstand: 4,1 kilometer (11 ronden op 

de binnenbaan) 
 De wedstrijd is opgedeeld in blokken 

van ca. 15 minuten. 
 In de blokken starten de deelnemers 

om de 3 seconden via een voorstart. 
De tijd gaat lopen bij het passeren van 
de start-/finishlijn. 

 Startnummers moeten tijdens de 
wedstrijd duidelijk zichtbaar zijn op 
het rechterdijbeen en de onderrug. 

 Instructies van baancommissarissen en 
wedstrijdorganisatie moeten worden 
opgevolgd. 

 Kleding die de benen en armen geheel 
bedekken en handschoenen zijn 
verplicht. 

 Deelnemers die te laat bij de start zijn, 
kunnen mogelijk niet meer starten. 

 Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk 
voor het voltooien van de 11 rondes. 

 Inhalen dient altijd aan de binnenkant 
te gebeuren (“hoog op” roepen). 
Opgelopen deelnemers wijken uit naar 
buiten. 

 Hinderen is niet toegestaan. 
 Stayeren is niet toegestaan. 

 
Huisregels van de ijsbaan en adviezen 

 Zowel op het ijs als op de kussens 
mogen geen voorwerpen 
achtergelaten worden 
(schaatsbeschermers, bidons e.d.). 

 Zolang de rode lamp boven de 400 
meterbaan brandt, is gebruik van de 
400 meterbaan niet toegestaan. 

 Als de oranje lamp boven de 400 
meterbaan brandt, is er sprake van 
een bijzondere situatie. Oplettendheid 
en voorzichtigheid is geboden. Tevens 

dient de schaatssnelheid aangepast te 
worden aan de situatie. 

 Niet met schoenen op het ijs 
 Niet eten en drinken op het ijs 
 Niet op de boarding en/of kussens 

zitten 
 Alleen schaatsen met 

beschermhoezen in de kleedkamers, 
toiletten en tribunes 

 Gebruik geen kunstrij- of 
ijshockeyschaatsen 

 Gebruik schaatsen met rondgeslepen 
achterkanten 

 Draag uw verenigingskleding voor 
herkenbaarheid 

 De IJsbaan is ook open voor andere 
bezoekers en de buitenbaan is in 
gebruik door de ijsclub. Houd een oog 
op uw eigendommen  

 
Dijbeennummer en transponder 

1. Transponder bevestigen aan de 
schaats of om de enkel. 

2. Dijbeennummer op rechterbeen 
bevestigen, zichtbaar vanaf de 
buitenbaan.  

3. Rugnummer op de onderrug 
bevestigen. 
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Omschrijving 
Het wielrennen vindt plaats op een mooie en 
uitdagende wielerbaan op sportpark 
Keizerslanden. Daar is ook de 
atletiekvereniging (AV Daventria) gevestigd. 
Beide verenigingen zijn mede-organisator 
van de PVP2016. Er wordt individueel gestart 
in een nog te bepalen startvolgorde, die op 
de website is gepubliceerd (op donderdag 10 
november). De deelnemers melden zich 
vooraf in de kantine van de 
atletiekvereniging, waar ook kleedkamers 
zijn en de briefing wordt gehouden. Het 
wielerparcours ligt direct aangrenzend. Voor 
deelnemers die ’s ochtends niet hebben 

deelgenomen aan het schaatsen is dit het 
eerste PVP-onderdeel. Aan hen verzoeken wij 
er rekening mee te houden dat de registratie 
enige tijd in beslag neemt vanwege het 
uitreiken van alle bescheiden en het innen 
van de borg voor transponders en  
wedstrijdnummers. 
Wij verzoeken alle deelnemers om na afloop 
van de wedstrijd hun transponders, dijbeen- 
en stuurnummers in te leveren bij het 
wedstrijdsecretariaat. De transponders 
worden namelijk op zondag niet gebruikt, 
ook niet voor het hardlopen. 
Het wedstrijdsecretariaat (locatie AV 
Daventria) is vanaf 12.00 uur geopend. 

NB: het gedeelte met een rood kruis erdoor maakt geen onderdeel uit van de wedstrijd.  
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Bepalingen 
 Afstand: ca. 11 kilometer (10 ronden) 
 Startnummers moeten tijdens de 

wedstrijd duidelijk zichtbaar zijn op 
onderrug, linkerdijbeen (duidelijk 
zichtbaar vanaf binnenbaan) en 
voorop het stuur. 

 Transponder wordt bevestigd om de 
enkel. 

 Controle van de fiets is voor aanvang 
start verplicht. 

 Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk 
voor het voltooien van de rondes. 

 De voortbeweging van de fiets wordt 
uitsluitend verzorgd door de benen 
(menselijke spierkracht) in een 
ronddraaiende beweging, met de hulp 
van een trapas, zonder elektrische of 
andere hulp. Het gebruik van een 
ligfiets of roeifiets is niet toegestaan. 

 Een lig-, tijdrit- of triatlonstuur is 
toegestaan, niet degelijk vastzittende 
opzetstuurtjes zijn niet toegestaan. 

 Het meenemen van een fietspomp of 
ander materiaal op de fiets is tijdens 
de wedstrijd niet toegestaan. Een 
pomp is bij de start aanwezig. Een 
bidon is wel toegestaan. 

 In verband met de staande start moet 
het zadel vrij bereikbaar zijn, zodat de 
oplijner dit goed kan vasthouden (dus 
geen zadeltasje of andere 
constructies). 

 Het dragen van een fietshelm is 
verplicht. 

 Deelnemers starten om de 90 
seconden via een voorstart. De tijd 
gaat lopen bij het passeren van de 
start/finish lijn. 

 Deelnemers die te laat bij de voorstart 
zijn, kunnen niet meer starten. 

 Mocht je ingehaald worden, geef de 
ruimte. 

 Hinderen is niet toegestaan. 
 Stayeren is niet toegestaan. 
 Bij pech: houd het parcours vrij. 

Verplaats je van het parcours naar de 
berm. 

 Deelname geschiedt voor eigen risico. 
 
Nummers en transponder 

1. Groot rugnummer op onderrug. 
2. Dijbeennummer op linkerbeen, 

zichtbaar vanaf de binnenbaan. 
3. Stuurnummer, duidelijk leesbaar van 

voorzijde. 
4. Transponder wordt bevestigd om de 

enkel. 
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Omschrijving 
Het onderdeel hardlopen vindt plaats direct 
naast het botenhuis van R&ZV Daventria, 
over verharde en halfverharde paden door 
het schitterende uiterwaardengebied van de 
IJssel. De start is op de parkeerplaats, 
halverwege is een keerpunt en de finish is 
weer op de parkeerplaats bij R&ZV Daventria. 
Omkleed- en douchegelegenheid is in de 
kleedkamers van de roeivereniging, waar ook 
spullen kunnen worden achtergelaten. 
 
De deelnemers worden individueel gestart 
met tussenpozen van ca. 5 seconden. 
Tijdwaarneming vindt plaats door Euros 
(roeitijden.nl) via start- en finishregistratie, 
volgens hetzelfde principe als ’s middags 
voor het roeien wordt gebruikt. Er wordt dus 
niet met transponders gewerkt. 
 
Aanmelden om 09.00 uur bij het 
wedstrijdsecretariaat in het botenhuis van 
R&ZV Daventria (werkplaats). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bepalingen 
 Afstand: ca. 5,2 kilometer 
 Individuele start met een interval van 

enkele seconden. 
 Startnummers moeten duidelijk 

zichtbaar zijn op de borst en de rug. 
 Afsnijden is niet toegestaan. 

Deelnemers moeten keerpunt 
‘ronden’. 

 Opgelopen deelnemers geven ruimte 
aan oplopende deelnemers. 

 Loop aan de rechterzijde van het pad. 
 Geef elkaar de ruimte bij tegenliggers 

en inhalen. Hinderen is niet 
toegestaan. 

 Te laat komen kan resulteren in niet 
starten. 

 
Nummers 

1. Groot rugnummer midden op de rug. 
2. Groot borstnummer op buik of borst. 
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Parcours 
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Omschrijving 
Het roeien is het afsluitende onderdeel en 
vindt plaats op de zogenaamde 
Zandweerdhank, een stromingsvrije 
nevengeul langs de IJssel, en ook de 
thuishaven voor R&ZV Daventria. Interessant 
is dat het parcours van circa 3 kilometer op 
de helft een keerboei heeft. Het parcours, 
dat hierdoor bestaat uit een heenbaan en 
een terugbaan van elk ca. 1500 m, is over de 
volledige lengte voorzien van een balisage 
(lijn met boeien) om het heen- en 
terugvarende verkeer te scheiden. Deze 
balisage is tevens oriëntatiemiddel voor het 
houden van de juiste koers. 
  
Het oproeien vindt plaats vanaf het 
botenhuis via de keerboei in het noorden van 
de nevengeul (zie kaartje). U rondt de 
keerboei en vaart daarna in zuidelijke 
richting. Voorbij de haveningang van de IJssel 
(aan stuurboord) bevindt zich een open stuk 
in de balisage. Hier steekt u over naar 
bakboordwal, waar zich een verzamelgebied 
bevindt voor de voorstart. Op alle relevante 
plaatsen bevinden zich baancommissarissen 
om aanwijzingen te geven. Wij vragen u die 
aanwijzingen onverwijld op te volgen.  
 
Vanuit het verzamelgebied, waar u wordt 
opgelijnd, wordt u op startvolgorde 
opgeroepen om op te roeien richting 
voorstart. Tijdens dit oproeien rondt u een in 
het zuiden gelegen keerboei, waarna u 
wordt voorgestart. Er wordt vliegend gestart 
met ca. 25 s startverschil. Tijdwaarneming 
vindt plaats over het gehele parcours van ca. 
3 km. Het verblijf in het keerboeigebied 
wordt apart geklokt en in mindering 
gebracht op de totaaltijd, met een maximum 
van 40 s.  

Dit is bedoeld om te voorkomen dat de race 
een behendigheidsoefening wordt. 
Wij werken met 2 blokken. Op de website is 
(vanaf donderdag 10 november) de 
blokindeling weergegeven en de 
startvolgorde. In het tijdschema kunt u 
vervolgens zien welke tijdstippen op u van 
toepassing zijn voor aanmelding, vlottijd enz. 
Vanwege het bijzondere parcours is extra 
aandacht besteed aan de briefing voor alle 
deelnemers. U bent dan ook verplicht 
hieraan deel te nemen (alle deelnemers: 
12.15 uur, loods botenhuis). Ook zijn 
vanwege dit parcours de regels in een aantal 
gevallen stricter dan u wellicht van elders 
gewend bent. Dit heeft te maken met de 
veiligheid en het risico van kruisend en 
opstropend verkeer, wat wij zoveel mogelijk 
willen vermijden. Wij vragen hiervoor uw 
begrip en rekenen graag op uw 
medewerking. 
Het wedstrijdsecretariaat (werkplaats 
botenhuis) is vanaf 11.30 uur geopend. 
 
Opmerking: bij extreme waterstanden (hoog 
water, laag water) en extreme 
weersomstandigheden (harde wind, mist) 
kan de wedstrijdleiding besluiten tot een 
alternatieve invulling van dit onderdeel. De 
alternatieve invulling kan betekenen een 
aangepast parcours, roeien op ergometers of 
het schrappen van dit onderdeel. Wij 
adviseren u hiertoe onze website, 
pvp2016.daventria.com, in de gaten te 
houden. >> 

http://pvp2016.daventria.com/
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keerboeizone 

parkeerterrein botenwagens 

ingang 

botenhuis Daventria 

start  

IJssel 

verzamelgebied 
  voor de start 

IJssel 

markering 

markering 

finish 

N 

0                        0,2 km 

Parcours (zie ook achterzijde programmaboekje)  
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Bepalingen roeien algemeen 
 Afstand: ca 3 kilometer 
 Het startnummer dient op het 

wedstrijd- en op het eventuele 
oproeitenue duidelijk zichtbaar op de 
rug te worden gedragen. Als er in de 
tweezonder wordt geroeid, dan 
dienen beide roeiers hun eigen 
nummer te dragen 

 Boegnummers zijn verplicht 
 Deelnemers worden op startvolgorde 

opgeroepen hun boot te water te 
laten en dienen aanwijzingen van de 
vlotcommissarissen strict op te volgen 

 De vlotten sluiten 20 minuten voor de 
start van de race. Na het sluiten van 
de vlotten is oproeien niet meer 
toegestaan 

 Alle ploegen dienen zich 10 minuten 
vóór de eerste start achter de 
voorstart te bevinden. Indien dit niet 
het geval is, zijn sancties mogelijk en 
eventueel uitsluiting 

 Deelnemers dienen de ‘Toelichting 
inhaalsituaties lange baan’ uit het 
Reglement voor Roeiwedstrijden (RvR) 
toe te passen 

 In aanvulling op deze regels uit het 
RvR geldt dat de oplopende ploeg 
blijft varen langs de boeienrij die de 
heen- en terugbaan scheidt. De 
opgelopen ploeg moet dus wijken 
naar stuurboord. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bepalingen keerboei 
 Er is een keerboei halverwege het 

roeiparcours. 
 De keerboeizone begint 10 m voor en 

eindigt 30 m na de keerboei en is op 
beide plaatsen gemarkeerd met een 
witte vlag. 

 De wedstrijd is in de keerboeizone 
geneutraliseerd. De tijd die de ploeg 
verblijft in de keerboeizone 
wordt afgetrokken van de totale 
roeitijd van start tot finish; deze 
correctie bedraagt maximaal 40 
seconden. 

 Het invaren van de keerboeizone 
wordt aangegeven met een 
geluidsignaal in combinatie met het 
aanroepen van de ploeg; het uitvaren 
van de keerboeizone wordt 
aangegeven met het aanroepen van 
de ploeg (‘door’). 

 In de keerboeizone is inhalen niet 
toegestaan. 

 
Nummers 

1. Groot rugnummer midden op de rug. 
2. Groot rugnummer op oproeitenue. 
3. Boegnummer in boegnummerhouder. 
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Algemene bepalingen Paul Veenemans Prijs 
2016 
De wedstrijd wordt gehouden onder het 
Reglement voor Roeiwedstrijden en het meer 
specifieke Reglement voor Paul Veenemans 
Prijs (zie website KNRB); 

 Per onderdeel zijn er additionele 
bepalingen opgesteld. Deze 
bepalingen kunt u vinden op de 
pagina’s voor het betreffende 
onderdeel. 

 Aanwijzingen en instructies van de 
wedstrijdleiding of 
baancommissarissen moeten worden 
opgevolgd. 

 De organisatoren dragen geen enkele 
verantwoordelijkheid voor ongevallen 
of schade aan derden, zowel voor, 
tijdens of na de wedstrijd. 

 In alle gevallen waarin het reglement 
niet voorziet, beslist de 
wedstrijdleiding. 

 Bij onreglementair gedrag kan er een 
tijdstraf van 15 seconden per 
constatering worden toegekend. 

 Draag uw verenigingskleding zoals 
voorgeschreven in het RvR, mede voor 
de herkenbaarheid. 

 Wedstrijdnummers worden 
samengevoegd bij minder dan 3 
inschrijvingen. 

 
Klassement (zie ook het reglement Paul 
Veenemans Prijs) 

 De beste allrounder wint de zilveren 
PVP-wisselbeker. Verder zijn er 
wisselprijzen voor de winnaars van de 
categorien D, H, DV, HV, J18 en M18. 
De puntentelling is omschreven in het 
reglement. 

 
 

 Iedere deelnemer neemt deel aan 
tenminste drie van de vier onderdelen. 

 Elke deelnemer dient mee te doen aan 
het onderdeel roeien. 

 Bij het roeien is het mogelijk om te 
starten in skiff of twee-zonder 

 Deelname in de twee-zonder is alleen 
mogelijk als beide roeiers ook 
daadwerkelijk deelnemen aan 
tenminste twee van de overige drie 
onderdelen 

Deelname aan de PVP is op eigen risico. 
 
Puntentelling Paul Veenemans Prijs 
De einduitslag (zie reglement) wordt bepaald 
op basis van het puntentotaal van iedere 
deelnemer. 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 roeitijden in de tweezonder 
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: 
 Aantal punten = 100+10* (t_mediaan
-t_individu)/(t_mediaan-t_snelste ) met 
een minimum van 0 punten. 

 

https://knrb.nl/wp-content/uploads/sites/171/2016/02/RvR_-_inclusief_wijzigingen_AV_versie_211115.pdf
https://knrb.nl/wp-content/uploads/sites/171/2016/03/Reglement-PVP-versie-2016.pdf
https://knrb.nl/wp-content/uploads/sites/171/2016/03/Reglement-PVP-versie-2016.pdf
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De Deventer Omnisportbokaal (DOB) wordt parallel aan de PVP georganiseerd voor niet-
roeiers uit de omgeving Deventer en Stedendriehoek.  
Het tijdschema voor de DOB is als volgt: 
 
Vrijdag 11 november, ergometeren (roeimachine, 7 minuten) 

Zaterdag 12 november, schaatsen (10 ronden, ca. 3.6 km) 

Zaterdag 12 november, wielrennen (10 ronden, ca. 11 km) 
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Zondag 13 november , hardlopen (5,2 km) 
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Aanmelden en inning borg (DOB) 
De deelnemers dienen zich voor elk 
onderdeel aan te melden bij het 
wedstrijdsecretariaat, dat op de verschillende 
locaties is ingericht (zie tijdschema p. 21 en 
22).  
Per onderdeel staan de tijdstippen in dit 
programmaboekje genoemd. Bij de 
aanmelding voor het ergometeren 
(roeimachine) worden alle bescheiden voor 
het hele weekend overhandigd. 
Voor de transponders en de 
wedstrijdnummers (rug, dijbeen, borst, stuur, 
boeg) is een borgsom verschuldigd:  

voor de transponders is dat 100 euro, voor 
de andere nummers 20 euro. Deze borgsom 
kan bij de aanmelding worden voldaan 
middels het invullen en ondertekenen van 
een machtigingsformulier. Na ondertekening 
en na betaling van het inschrijfgeld (indien 
niet reeds voldaan) worden de transponders, 
de andere wedstrijdnummers en verdere 
informatie overhandigd. Na inlevering van de 
transponders en wedstrijdnummers wordt 
het machtigingsformulier vernietigd. 
 
 

Loting Deventer Omnisportbokaal 
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Ergometeren (roeimachine) 
Na een paar minuten inroeien op de roei-
ergometer wordt de tijd gestart en wordt de 
afstand gemeten die je aflegt in 7 minuten. 
De ergometers worden vooraf op een 
standaardzwaarte ingesteld. Je roeit met 9 
mensen tegelijkertijd en de prestaties zijn 

direct zichtbaar op een groot scherm. 
Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt 
in 1 of meer heats gestart. Elke heat bestaat 
uit max. 9 deelnemers, die op volgorde van 
rugnummer worden ingedeeld. De 
rugnummers worden bepaald via loting. 

Schaatsen, wielrennen, hardlopen 
Voor de inhoud en bepalingen voor 
schaatsen, wielrennen en hardlopen 
verwijzen wij naar de betreffende pagina’s in 
dit programmaboekje voor de Paul 
Veenemans Prijs. Twee opmerkingen: 

 de DOB-atleten volgen het tijdschema 
op pagina 21 en 22. 

 de afstand voor het hardlopen en 
wielrennen is gelijk aan die voor de 
PVP-atleten, die voor schaatsen is iets 
korter vanwege een dwingende 
eindtijd op de ijsbaan van De Scheg. 

 

Wedstrijdsecretariaat voor onderdeel 
ergometer 
Lieke van Noortwijk, Marjolein Snippe 
 
Puntentelling en klassement DOB 
Het klassement DOB wordt opgemaakt 
volgens de puntentelling die ook bij de Paul 
Veenemans Prijs wordt gehanteerd, zie 
pagina 18. De prestaties op de ergometer 
worden daarvoor eerst omgerekend naar een 
2000 meter tijd. 
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Wedstrijdleiding 
Veiligheidscoördinator Theo van den Broek 
Wedstrijdleider Marloes Baijens 
Hoofd Jury André Everard  
Supervisor KNRB Roel Lincklaen Arriëns 
 
Coördinatie onderdelen 
Coördinator Ergometeren Rob Bilderbeek 
Coördinator Schaatsen Lisa de Gee 
Coördinator Wielrennen Rob Bilderbeek 
Coördinator Hardlopen Marjolein Snippe 
Coördinator Roeien Robert Duzijn 
 
Contact 
Algemeen 

 Algemeen noodnummer: 112 
 Algemeen nummer  

wedstrijdorganisatie: 06-54932339. 
 Dit nummer wordt bediend door het 

secretariaat en is bestemd voor elke 
hulpvraag. 

 
Medische hulp 

 Wedstrijdarts: bij de onderdelen  
ergometeren (DOB) en roeien (PVP) zijn 
wedstrijdartsen aanwezig,  
PVP roeien: dhr. Rob Robijn 
DOB ergo: mevr. Dineke Parmentier  

 EHBO’ers: Bij de onderdelen schaatsen, 
wielrennen en hardlopen worden 
EHBO’ers ingeschakeld. Bij schaatsen 
en wielrennen gaat het om EHBO’ers 
die standaard bij (trainings)wedstrijden 
van DIJC resp. De Zwaluwen aanwezig 
zijn. 

 IJsbaan De Scheg: algemeen nummer 
0570-659777  
(EHBO is op ijsbaan aanwezig). 

 

 
 Dokterspost en ziekenhuizen: 

spoedpost Huisartsenzorg Deventer 
e.o.: 0570-501777 :  

 Adres huisartsen Spoedpost Deven-
ter (in Deventer Ziekenhuis):  
Nico Bolkesteinlaan 75, 7416 SE 
Deventer. 

 Spoedeisende Hulp (SEH) van het 
Deventer Ziekenhuis: 0570-
501777. Bezoekadres:  
Nico Bolkesteinlaan 75, 7416 SE 
Deventer. 

 Route naar Deventer Ziekenhuis: 
vanaf de snelweg A1 neemt u de 
afslag Deventer Oost.  
Het ziekenhuis staat vervolgens op 
ANWB borden aangegeven.  
Ook vanuit de overige richtingen 
kunt u in de stad de borden  
Deventer Ziekenhuis volgen. 

 
 

http://www.dz.nl/bezoeker/bezoektijden/Paginas/Adres.aspx
http://www.dz.nl/bezoeker/bezoektijden/Paginas/Adres.aspx
http://www.dz.nl/bezoeker/bezoektijden/Paginas/Adres.aspx
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Parcours Roeien Paul Veenemans Prijs 2016 


