
Aanpassingen Reglement voor Roeiwedstrijden  

 

Voorgesteld wordt om het Reglement voor Roeiwedstrijden op de onderstaande punten aan 

te passen. De nieuwe reglementsteksten zijn te herkennen aan de grijze kaders. Nadat 

besloten is over de inhoudelijke aanpassingen is het de bedoeling dat het gehele RvR wordt 

vernummerd, zodat er weer een doorlopende nummering van de artikelen ontstaat. 

 

1. Invoeren Licenties 

In artikel 15 is de bepaling dat deelnemers aan velden voor bedrijfsroeiers lid moeten zijn 

van een lidvereniging verwijderd. Dit is me de nieuwe bepalingen in het HR niet meer nodig. 

Tevens is een artikel toegevoegd voor deelnemers aan velden voor schoolroeiers, zodat ook 

reguliere wedstrijden schoolroeivelden kunnen uitschrijven. 

 

Artikel 15. Velden voor bedrijfsroeiers 

In een bedrijfsveld mogen alleen ploegen starten die bestaan uit roeiers die allen dezelfde 

werkgever hebben, tot dezelfde beroepsgroep of tot eenzelfde concern behoren. 

 

Artikel 15a. Velden voor schoolroeiers 

In een schoolveld mogen alleen ploegen starten die bestaan uit roeiers, die allen naar 

dezelfde school of scholengemeenschap gaan. 

 

2. Tenue 

In aanvulling op de bepaling dat het tenue voor stuurlieden mag afwijken van het 

verenigingstenue is naast een clubblazer ook andere kleding toegestaan, zolang deze kleding 

herkenbaar is door het gebruik van de verenigingskleuren. 

 

Artikel 8. Roeitenue 

2. Stuurlieden mogen – in afwijking van lid 1 – in aanvulling op, of in plaats van het 

verenigingstenue, andere kleding dragen zolang deze kleding ook in verenigingskleuren 

is. Ook mag tijdens een race een stuur de voor zijn vereniging gangbare clubblazer met 

licht overhemd en clubdas, alsmede een bij dit tenue horende broek dragen. 

 

De bepalingen over reclame op de kleding van de roeiers zijn verduidelijkt aangaande het 

ondertenue en het gebruik van logo’s van fabrikanten. De KNRB volgt hierbij de FISA, zonder 

deze in detail op te nemen in haar eigen reglementen. 

 

Artikel 78. Reclame op roeitenue 

6. Op andere delen van de kleding, waaronder het ondertenue, zijn reclame-uitingen niet 

toegestaan. 

 

Artikel 80a. Logo’s van fabrikanten 

Logo’s van fabrikanten worden niet tot de reclame-uitingen gerekend, zolang deze uitingen 

qua formaat vallen binnen daarvoor internationaal geldende richtlijnen. 

 

3. Draadloze communicatie 

Tijdens trainingen wordt in de roeisport al geruime tijd gebruik gemaakt van draadloze 

communicatie. Bij wedstrijden is dit beperkt toegestaan namelijk binnen de boot en op 



voorschrift van de organisatie. De kosten van apparatuur zijn, ten opzichte van de kosten 

voor de aanschaf van een boot, zodanig dat deze slechts toegankelijk zijn voor een beperkte 

groep deelnemers aan wedstrijden. Naar aanleiding van verzoeken uit de roeigemeenschap 

wordt voorgesteld om het gebruik van draadloze communicatie tijdens wedstrijden te 

verruimen. 

 

Artikel 18. Overige eisen: 

Lid 7 komt te vervallen en komt in aangepaste vorm terug in artikel 39 

 

Artikel 39. Algemeen 

7. Tijdens een roeiwedstrijd is het niet toegestaan om van de oever raadgevingen en 

aanwijzingen te geven door middel een hulpmiddel dat de stem versterkt. De 

wedstrijdgevende organisatie kan voorts bepaalde communicatiemiddelen verbieden als 

deze de communicatie van de wedstrijdorganisatie verstoort of kan verstoren. 

7.8. De wedstrijdgevende organisatie kan bepaalde apparatuur, datatransmissie of 

communicatie voorschrijven als dit voor een veilig of goed verloop van de wedstrijd 

noodzakelijk is, mits de gelijke kansen voor de ploegen behouden blijven. 

 

4. Commissie van Beroep voor Roeiwedstrijden 

De commissie van Beroep voor Roeiwedstrijden had een benoemingstermijn die afwijkt van 

de bepalingen in het HR. Voorgesteld wordt om dat te corrigeren. De 

Kamprechtercommissie en de Commissie van Beroep voor Roeiwedstrijden hebben de 

werkwijze over de afgelopen jaren geëvalueerd. Op basis daarvan stelt het bestuur voor om 

in het RvR te verduidelijken wat de Commissie van Beroep voor Roeiwedstrijden toetst. Tot 

slot wordt voorgesteld om de behandeltermijn te reduceren van zes tot vier weken. 

 

Artikel 74. Beroep 

1. Het bestuur benoemt, conform artikel 25 van het Huishoudelijk Reglement, ten minste 

drie leden en zes plaatsvervangend leden voor de Commissie van Beroep voor 

Roeiwedstrijden. 

4. Bij het vaststellen van het feitelijk verloop van de race gaat de Commissie van Beroep 

voor Roeiwedstrijden uit van het feitelijk verloop van de race zoals vastgesteld door de 

Juryraad, eventueel aangevuld met feitelijke waarnemingen waarover de Jury op dat 

moment beschikte, en toetst: 

i) of de uitspraak van de Juryraad in overeenstemming is met de regelementen en  

ii) of de Juryraad in alle redelijkheid tot het besluit is kunnen komen. 

4.5. Indien de Commissie van Beroep voor Roeiwedstrijden concludeert dat het besluit 

van de Juryraad niet in overeenstemming is met de reglementen of dat hij redelijkerwijs 

niet tot dit besluit heeft kunnen komen, kan hij het besluit van de Juryraad wijzigen met 

inachtneming van artikel 71 lid 4. 

5.6. De Commissie van Beroep voor Roeiwedstrijden deelt zijn beslissing uiterlijk binnen 

vier weken op het beroepschrift mee aan de betrokken verenigingen en publiceert deze 

op de website van de KNRB.  

 

 

5. Bepalen uitslag en disciplinaire maatregelen 



Het afgelopen jaar was er veel onvrede over het feit dat het uitsluiten van een ploeg grote 

gevolgen heeft voor het verloop van de klassementen. Daarnaast bleek het soms 

ingewikkeld om bij het niet doorgaan van B-finales de juiste punten toe te kennen. In overleg 

met de verenigingen zijn daarvoor de klassementsbepalingen aangepast en worden ook een 

aantal voorstellen gedaan die het aantal uitsluitingen naar verwachting gaat verminderen en 

zorgt voor een eenduidige bepaling van de uitslag. 

 

Voor het bepalen van de uitslag wordt voorgesteld de volgend aanpassingen te doen: 

 

Artikel 25. Boord-aan-boordwedstrijden 

1. Bij een boord-aan-boordwedstrijd starten ploegen van een veld tegelijkertijd – zo nodig 

ingedeeld in voorwedstrijden – naast elkaar en kunnen zij naast elkaar de baan afleggen. 

De eerste ronde van voorwedstrijden mag daarbij als time-trial worden gevaren. 

2. Bij een boord-aan-boord-wedstrijd wordt de uitslag bepaald aan de hand van het 

betreffende promotieschema en de onderlinge finishvolgorde. 

3. Indien een ploeg niet is gepromoveerd naar een ronde waarbij op basis van het 

promotieschema en onderlinge finishvolgorde zijn positie in de uitslag kan worden 

vastgesteld, wordt zijn positie vastgesteld op basis van zijn geroeide tijd in vergelijking 

met de andere ploegen in diezelfde ronde die niet zijn gepromoveerd. 

1.4. Ploegen die wel van start zijn gegaan, maar niet zijn gefinisht worden geplaatst 

naar de laatste positie van de race met de langzaamste tijd van het veld, geroeid in de 

betreffende ronde. 

 

Artikel 26. Tijdwedstrijden 

1. Bij een tijdwedstrijd starten ploegen achter elkaar. Een tijdwedstrijd kan over iedere 

afstand geroeid worden. 

1.2. Bij een tijdwedstrijd wordt de uitslag bepaald door de geroeide tijd. 

 

Om het aantal uitsluitingen te verminderen wordt voorgesteld om de bepalingen over 

disciplinaire maatregelen als volgt aan te passen: 

 

Artikel 69. Disciplinaire maatregelen 

1. Disciplinaire maatregelen zijn: 

a. een berisping; 

b. een waarschuwing; 

b.c. een geldboete van € 10, uitsluitend bij een overtreding van artikel 8, artikel 20 of 

de bepalingen in hoofdstuk XII die niet hersteld worden; 

c.d. straftijd, uitsluitend bij tijdwedstrijden; 

e. terugplaatsing naar de laatste positie van de race met de langzaamste tijd van het 

veld, geroeid in de betreffende ronde; 

d.f. uitsluiting; 

e.g. diskwalificatie. 

Lid 8 van dit artikel, dat terugplaatsing beperkt tot het uitwegen van boten, komt te 

vervallen. 

 

De introductie van een geldboete voor overtreding van de regels omtrent tenue, riemen en 

reclame is geïnspireerd op voorbeelden uit het buitenland. Het voorkomt dat ploegen in hun 



sportieve prestatie worden benadeeld (tweede waarschuwing en daarmee uitsluiting), maar 

geeft toch een duidelijk incentive om zich aan de regels te houden. Het niet meer beperken 

van terugplaatsing als maatregel voor het onder gewicht zijn van boten, maar ook toe te 

kunnen passen in plaats van uitsluiting, zorgt voor een meer rechtvaardige bepaling van de 

uitslagvolgorde van het veld als geheel en daarmee voor het verloop van de klassementen. 

 

6. Aanscherpen formuleringen 

In artikel 13 zijn een aantal formulering aangescherpt, zodat eventuele onduidelijkheden 

worden weggenomen. Het betreft de toevoeging dat de prestatiepunten op basis van lid 5 

worden toegekend aan het einde van het roeiseizoen en dat voor de bepaling of een roeier 

eerstejaars is (lid 6) gekeken moet worden naar de prestatiepunten voor boord en scull 

gezamenlijk. 

 

7. Tekstuele verbeteringen en vernummeren artikelen. 

Door de gehele tekst zijn tekstuele verbeteringen aangebracht. Voorgesteld wordt om de 

artikelen te vernummeren, zodat er weer een doorlopende nummering ontstaat. 

 

8. Ingangsdatum 

Voorgesteld wordt om de wijziging in te laten gaan op maandag 19 november 2018, zodat de 

wedstrijden van dit weekend nog onder het oude RvR vallen. 

 

 

 


