Beste roeiers en roeisters,
bij deze, zoals afgesproken, de herindeling voor de klassementen na 2 hoofdklasse
wedstrijden.

De indeling heeft dit jaar wat meer voeten in de aarde gehad dan afgelopen jaar. De initiële
indeling is gedaan over de beste 6 wedstrijden per seizoen, gerekend over 2 seizoenen. Dit
levert een bepaald gemiddelde op en naar aanleiding daarvan worden de klassementen
ingedeeld. De indeling is als volgt:
Heren Hoofdklasse: Hoger dan 80 watt
Heren 1e Klasse: Tussen de 65 en 80 watt
Heren 2e Klasse: Tot 65 watt
Dames Hoofdklasse: Hoger dan 48 watt
Dames 1e Klasse: Tussen de 40 en 48 watt
Dames 2e Klasse: Tot 40 watt
Bovenstaande vermogens zijn normaal gesproken over 2 seizoenen gerekend de harde
grenzen, echter is het voor het maken van een herindeling wat lastiger. Er zijn simpelweg
sloepen die dit seizoen van bemanning gewisseld hebben, wat zou kunnen leiden tot ineens
veel lager óf hoger scores qua wattage dan hun 2 jaarlijks gemiddelde. Om een oneerlijke
competitie te voorkomen moeten deze sloepen dus worden herplaatst.
Nu gebruiken we ook bij herplaatsen normaal gesproken de harde waardes, echter hebben
we gemeend om als Wedstrijdcommissie daar dit maal een uitzondering op te maken.
Normaal zijn wedstrijden redelijk gemiddeld te noemen, de ene keer waait het wat harder
waardoor de wattages wat lager liggen en de andere keer zijn de wattages wat hoger als
gevolg van mooi of windstil wind weer.
Nu is de huidige situatie zo dat zowel in Harlingen als in Utrecht, beiden in hetzelfde
weekend geroeid, extreem hoge wattages geroeid zijn. In sommige gevallen bleek het
geleverde wattage wel 20 watt hoger te zijn dan het gemiddelde van betreffende sloep(en).
Herindelen op basis van deze wattages, zou betekenen dat ruim een kwart van de eerst
klasse zou promoveren naar de Hoofdklasse, en in dat geval boven hun kunnen zouden
moeten roeien.
Derhalve hebben we besloten om per sloep te kijken of promotie of degradatie wel of niet
terecht zou zijn.
Daarmee hebben we een massaverschuiving in alle klassementen weten te voorkomen, en
daarmee het roeiplezier van velen weten te waarborgen.
Hopend jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd verblijven wij met vriendelijke
groet,
Namens de Wedstrijdcommissie, Dennis Klasen
Namens het FSN bestuur, Geeske Roorda

