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AV 30 november 2019 

 

Agendapunt 12   Wijzigingen Reglement voor Roeiwedstrijden 

========================================================================= 

Het onderstaande voorstel voor aanpassingen in het RvR worden gedaan naar aanleiding 

van verzoeken van verenigingen en op basis van adviezen van de commissie wedstrijden en 

de kamprechtercommissie, mede gebaseerd op evaluaties en consultaties in het veld. 

 

Mixed velden en open velden 

Naar aanleiding van verzoeken van verschillende verenigingen en de coastal- en 

marathoncommissie wordt naast mixed velden ook open velden geïntroduceerd, waarbij 

het geslacht van de roeiers in een ploeg er niet meer toe doet. Tegelijk wordt bij mixed 

ploegen bepaald dat ze voor de helft uit mannen en de helft uit vrouwen moeten bestaan. 

Hiertoe wordt voorgesteld artikel 10 aan te passen. 

 

Artikel 10 Geslacht 

3. In velden voor mixed ploegen mogen alleen ploegen starten waarvan ten minstedie voor 

de helft der bestaan uit roeiers van het vrouwelijk geslacht isen voor de helft bestaan uit 

roeiers van het mannelijke geslacht. 

3.4. In open velden mogen ploegen starten zonder dat bij de ploegsamenstelling 

rekening hoeft te worden houden met het geslacht van de roeiers. 

 

Aanpassing aan de FISA-reglementen 

De kamprechtercommissie adviseert om de veiligheidseisen ten aanzien van de hielstring in 

overeenstemming te brengen met de formulering in de FISA Rules of Racing. Hiertoe wordt 

voorgesteld artikel 18 aan te passen. 

 

Artikel 18 Veiligheidseisen 

2. De boten dienen uitgerust te zijn met een voetenbord of schoenen van een zodanige 

constructie, dat de roeiers onmiddellijk en zonder vertraging los kunnen komen van de 

boot zonder hun handen te gebruiken. Indien hielstrings of een soortgelijke constructie 

gebruikt wordt, dan mag de hak niet meer dan 7 cmverder omhoogkomen dan een 

stand die evenwijdig is aan de kiel van de boot. Indien een roeier zijn voeten pas kan 

verwijderen nadat hij veters of klittenband heeft geopend dan moet er een voorziening 

zijn bevestigd die met een enkele handbeweging te openen is. Indien een dergelijke 

voorziening in de boot is bevestigd dient deze te functioneren. 

 

Eerstejaarsvelden 

De commissie wedstrijden adviseert, na consultatie bij de NSRF-verenigingen om bij de 

eerstejaarsvelden de LH4+ vervangen door de LH4*. Hiertoe wordt voorgesteld om artikel 

13.6 te wijzigen. 
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Artikel 13 Velden voor Senioren 

6. Een wedstrijdgevende organisatie kan een aantal bijzondere seniorenvelden 

uitschrijven: 

 

Eerstejaarsvelden Developmentvelden 

Heren Eerstejaars acht Heren Development vier zonder 

stuur 

Dames Eerstejaars acht Dames Development vier zonder 

stuur 

Lichte Heren Eerstejaars acht  Lichte Heren Development vier 

zonder stuur 

Heren Eerstejaars vier met 

stuur 

Heren Development dubbeltwee 

Dames Eerstejaars vier met 

stuur 

Dames Development dubbeltwee 

Lichte Heren Eerstejaars 

dubbelvier (met of zonder 

stuur) 

Lichte Heren Development 

dubbeltwee 

Lichte Dames Eerstejaars 

dubbelvier (met of zonder 

stuur) 

Lichte Dames Development 

dubbeltwee 

 

Talentvelden 

In het competitieroeien is er behoefte om in het RvR vast te leggen wie in een talenten 

competitieveld. Op advies van de commissie competitieroeien wordt voorgesteld om 

hiertoe artikel 14 te wijzigen. 

 

Artikel 14 Velden voor competitieroeiers 

4. De competitievelden kunnen nader worden onderverdeeld in de volgende velden: 

− Ervaren: In het ervaren competitieveld mogen alleen ploegen starten bestaande uit 

competitieroeiers. 

− Onervaren: In het onervaren competitieveld mogen alleen ploegen starten 

bestaande uit competitieroeiers die onervaren zijn. 

− Lente: in het lente competitieveld mogen alleen ploegen starten bestaande uit 

onervaren competitieroeiers die na 1 januari van het lopende seizoen lid geworden 

zijn van een roeivereniging 

− Talenten: In het talenten competitieveld mogen alleen ploegen starten waarbij geen 

enkele roeier ooit een klasserend veld gestart heeft en per ploeg minimaal 75% van 

de roeiers onervaren is. 

5. Een competitieroeier is onervaren in het eerste roeiseizoen dat hij deelneemt aan een 

wedstrijd na het roeiseizoen waarin hij 15 jaar is geworden. Daarnaast zijn 

competitieroeiers die in voorafgaande seizoen voor het eerst hebben deelgenomen aan 

een roeiwedstrijd en daarbij alleen in een lente en/of talenten competitieveld zijn 

uitgekomen nog onervaren. 
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Geen botenweging als de stuur niet hoeft te worden gewogen 

Een aantal verenigingen heeft het verzoek gedaan om boten niet meer te wegen als de 

stuur ook niet hoeft te worden gewogen. De kamprechtercommissie is van mening dat dit 

de eerlijkheid niet beïnvloedt. Hiertoe wordt voorgesteld om aan artikel 19 een nieuw lid 2 

toe te voegen. 

 

Artikel 19 Overige eisen (boten) 

2. In velden waar conform artikel 7 lid 3 geen minimumgewicht voor stuurlieden geldt, 

geldt ook geen minimumgewicht voor gestuurde boten (2+, 4+, 4x+ en 8+) van vrije 

constructie. 

 

Medische verklaring 

De ARZV wees het bestuur erop dat sommige competitiewedstrijden vragen om een 

medische verklaring bij terugtrekking. Bij ziekte of blessures wordt, zonder medische 

verklaring dan een boete opgelegd door de wedstrijdleiding bij terugtrekking van een ploeg. 

Dit leidt tot veel frustratie, onnodige druk op het Nederlandse zorgsysteem en onnodige 

kosten voor verenigingen en roeiers. De commissie wedstrijden en de 

kamprechtercommissie adviseren om de mogelijkheid om een boete op te leggen te 

beperken tot gevallen waar de wedstrijdorganisatie zelf een arts hiervoor beschikbaar heeft. 

Voorgesteld wordt om artikelen 31 en 38 daarvoor te wijzigen. 

 

Artikel 31 Terugtrekking 

4. Voor het terugtrekken na loting, anders dan wegens een acuut ziektegeval, zo nodig 

bevestigd door een medische verklaring ten genoegen van de wedstrijdleiderarts die 

daarvoor door de wedstrijdgevende organisatie is verzocht, is behalve het inschrijfgeld 

een boete per ploeg verschuldigd aan de wedstrijdgevende organisatie. Deze boete is 

een bedrag ter hoogte van het inschrijfgeld met een minimum van € 15. 

 

Artikel 38 Vervanging 

2. De roeiers en de stuur van een ploeg die hebben deelgenomen aan een voorwedstrijd, 

mogen niet worden vervangen tenzij sprake is van een acuut ziektegeval of een ongeluk, 

zo nodig ten genoegen van de wedstrijdleider bevestigd door een arts die daarvoor door 

de wedstrijdgevende organisatie is verzochtmedische verklaring. Ditzelfde geldt voor 

vervanging binnen 1 uur voor aanvang van de eerste race. 

3. Indien er meer roeiers dan roeiplaatsen in de boot kunnen worden ingeschreven in het 

inschrijfsysteem, dan is het, in tegenstelling tot lid Fout! Verwijzingsbron niet 

gevonden. en 2 toegestaan deze onderling te wisselen. In geval van een acuut 

ziektegeval of ongeluk, zo nodig ten genoegen van de wedstrijdleider bevestigd door 

een arts die daarvoor door de wedstrijdgevende organisatie is verzochtmedische 

verklaring, mag er vervanging plaatsvinden door roeiers die niet vermeld staan in het 

inschrijfsysteem. 

 

Buiten mededinging 

De kamprechtercommissie adviseert om in het RvR op te nemen dat ploegen niet buiten 

mededinging mogen meevaren. Appendix B bevat al een dergelijke verbod voor 

buitenlandse ploegen en dat wordt uitgebreid naar alle ploegen. Hiermee wordt voorkomen 
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dat buiten mededinging meevarende ploegen invloed hebben op het verloop van de race. 

Verzoeken om buiten mededinging mee te varen werden overigens over het algemeen al 

afgewezen, opname in het RvR zorgt ervoor dat dit transparanter en consistenter plaats 

vindt. Hiertoe wordt voorgesteld om in artikel 40 een nieuw lid 7 toe te voegen. 

 

Artikel 40 Algemeen (Races) 

7. Het is niet toegestaan om ploegen buiten mededinging mee te laten varen. 

 

Coastal wedstrijden 

Voor Coastal wedstrijden wordt gebruik gemaakt van de reglementen van de FISA. De 

kamprechtercommissie heeft geconstateerd dat een van de bepalingen een ongewenste 

beperking oplevert, namelijk de eis van een internationale kamprechterlicentie. De 

kamprechtercommissie adviseert om deze bepaling buiten werking te stellen, voor 

wedstrijden die onder de reikwijdte van het RvR worden georganiseerd. De licentie-eisen 

zoals geformuleerd in hoofdstuk IX blijven wel van kracht. Hiertoe wordt voorgesteld om in 

artikel 56 een nieuw lid 2 toe te voegen. 

 

Artikel 56 Algemeen (Zeeroeiwedstrijden) 

2. Kamprechters bij Zeeroeiwedstrijden hoeven niet te beschikken over een internationale 

kamprechterlicentie. 

 

Bevoegdheden van kamprechters in opleiding 

Vorig jaar is een start gemaakt met het formaliseren van de kamprechtersopleiding A en B 

binnen de kaders van de kwalificatie structuur sport (KSS). Tijdens een van de beroepszaken 

is geconstateerd dat de bevoegdheden van de kamprechters in opleiding niet goed zijn 

geregeld. Hiertoe wordt voorgesteld om artikelen 61 en 62 te wijzigen. 

 

Artikel 61 De jury 

1. Het hoofd van de jury stelt een jury samen die bestaat uit functionarissen in het bezit 

van een kamprechterlicentie. Hij wijst de taken toe aan ieder lid van de jury conform 

artikel 0 en ziet toe op de werkzaamheden. Op nationale wedstrijden kan de jury alleen 

bestaan uit kamprechters A, B en B in opleiding. 

3. Een kamprechter A is bevoegd - onverminderd zijn eigen verantwoordelijkheid - een 

kamprechter B en/of een kamprechter B in opleiding onder zijn toezicht 

verantwoordelijkheid in zijn plaats te laten optreden. Deze kamprechter B treedt in de 

rechten en plichten van die kamprechter A, zodra deze zijn taak niet kan vervullen. 

3.4. Een kamprechter B is bevoegd - onverminderd zijn eigen verantwoordelijkheid - een 

kamprechter B in opleiding onder zijn verantwoordelijkheid in zijn plaats te laten 

optreden. Deze kamprechter B in opleiding treedt in de rechten en plichten van die 

kamprechter B, zodra deze zijn taak niet kan vervullen. 

4.5. Een kamprechter A of B op een niet-nationale wedstrijd is bevoegd - onverminderd 

zijn eigen verantwoordelijkheid - een kamprechter C onder zijn toezicht 

verantwoordelijkheid in zijn plaats te laten optreden. Deze kamprechter C treedt in de 

rechten en plichten van die kamprechter B, zodra deze zijn taak niet kan vervullen. 
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Artikel 62 Jurytaken 

5. Taken die door een kamprechter C mogen worden vervuld, kunnen ook door een 

kamprechter A, B of B in opleiding worden vervuld. Taken die door een kamprechter B 

mogen worden vervuld, kunnen ook door een kamprechter A worden vervuld. 

 

Bijplaatsen en overroeien race 

De kamprechtercommissie adviseert om de juryraad een extra instrument die de eerlijkheid 

bij het onregelmatig verloop van een race kan bevorderen. In veel gevallen zal bijplaatsen 

om verschillende redenen niet mogelijk zijn of is er geen sprake van ernstige benadeling bij 

overroeien. De kamprechtercommissie zal hiervoor richtlijnen geven. Bijplaatsen zal een 

uitzondering blijven. Verder adviseert de kamprechtercommissie om ploegen die zelf 

besluiten niet deel te nemen aan het overroeien van een race wel in de uitslag op te nemen. 

Hiertoe wordt voorgesteld aan artikel 66 een lid 2 toe te voegen en artikel 75 lid 4 uit te 

breiden. In deze laatste bepaling refereert “de te nemen maatregelen” aan de disciplinaire 

maatregelen in artikel 73 lid 1. Om dit duidelijker te maken wordt daarom voorgesteld om 

artikel 75 lid 4 te verplaatsen en in te voegen direct na artikel 73 lid 1. 

 

Artikel 66 Onregelmatig verloop van de race 

2. Indien de juryraad van mening is dat overroeien een ploeg op onredelijke en ernstige 

wijze benadeelt, dan mag zij bij uitzondering besluiten om de betreffende ploeg toe te 

voegen aan de volgende ronde. De juryraad heeft daarbij de bevoegdheid om, na 

consultatie van de wedstrijdleider, te beslissen over de daarvoor noodzakelijke 

aanpassingen in het programma en de promotiecode. 

 

Artikel 73 Disciplinaire maatregelen 

2. De te nemen maatregelen zijn bedoeld om de kansen van de benadeelde ploeg te 

herstellen en daarnaast de ploeg die de overtreding heeft begaan te straffen. Behalve 

tot de relevante disciplinaire maatregelen kan de kamprechter besluiten tot het 

overroeien van de race met alle of een deel van de ploegen. Ploegen die uit eigen 

beweging niet deelnemen aan het overroeien van een race worden teruggeplaatst naar 

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

betreffende ronde. 

 

Vervallen bepalingen 

Tot slot wordt voorgesteld om artikelen 89 en 90 te laten vervallen en te verwijderen uit het 

RvR. Artikel 89 is onderdeel geworden van het Huishoudelijk Reglement en de 

ingangsdatum van het RvR staat op het voorblad en in de header. Het verwijderen van 

artikel 90 voorkomt dat op het voorblad/header en in artikel 90 twee verschillende data 

staan, wat in het verleden meerdere keren is voorgekomen. 


