
Wijzigingen Huishoudelijk Reglement 
 
Multi-sportevenementen 
Voorgesteld wordt om aan hoofdstuk IX bepalingen toe te voegen voor multi-
sportevenementen met een roeionderdeel. Deze bepalingen houden in dat de reglementen 
van de KNRB van toepassing zijn op het roeionderdeel van het betreffende evenement, 
aangevuld met de bepaling dat deelname aan het roeionderdeel ook mogelijk is voor 
deelnemers die zijn aangesloten bij de sportbonden waar de andere sportonderdelen onder 
vallen. 
 
Artikel 48. Specificatie bij reglementen  
1. Voor alle door een der lidverenigingen en/of begunstigers van de KNRB te houden 

evenementen geldt hetgeen daaromtrent in dit HR, in de onderscheidene door de KNRB 
vastgestelde Reglement voor Roeiwedstrijden en het daarbij behorende door het 
bestuur vastgestelde uitvoeringsreglement, is bepaald. 

2. Voor roeionderdelen van multi-sportevenementen georganiseerd door bij de leden van 
NOC*NSF aangesloten organisaties geldt hetgeen daaromtrent in dit HR, in de 
onderscheidene door de KNRB vastgestelde Reglement voor Roeiwedstrijden en het 
daarbij behorende door het bestuur vastgestelde uitvoeringsreglement, is bepaald. 

3. Het bestuur kan, gehoord de kamprechtercommissie, voor een bepaald evenement 
vrijstelling verlenen van een of meer artikelen van het Reglement voor Roeiwedstrijden. 
Een vrijstelling wordt ruimschoots van tevoren, doch tenminste drie dagen voor de 
sluiting van de inschrijving van het betreffende evenement, op de KNRB-website 
gepubliceerd.  

 
Artikel 49. Deelname aan en toegang tot evenementen  
1. Bij een door een van de leden of begunstigers uitgeschreven evenement kunnen slechts 

worden toegelaten ploegen van: 
• lidverenigingen van de KNRB, 
• lidverenigingen van een van de bij de FISA aangesloten bonden, of 
• bonden aangesloten bij de FISA. 

2. Aan roeionderdelen van multi-sportevenementen georganiseerd door bij de leden van 
NOC*NSF aangesloten organisaties worden daarnaast ploegen toegelaten waarvan de 
sporters zijn aangesloten bij: 
• leden van NOC*NSF die de andere sportonderdelen vertegenwoordigen, 
• lidverenigingen van sportbonden die de andere sportonderdelen vertegenwoordigen, 

aangesloten bij door het IOC of IPC erkende federaties, of 
• sportbonden die de andere sportonderdelen vertegenwoordigen, aangesloten bij 

door het IOC of IPC erkende federaties.  
3. Voor roei-ergometerwedstrijden, bedrijfsroeiwedstrijden, schoolroeiwedstrijden voor 

een bepaalde doelgroep kunnen in afwijking van het bovenstaande ook ploegen worden 
toegelaten waarvan de roeiers en stuurlieden alleen voldoen aan de bepalingen van 
artikel 50 lid 1 of 2.  

3. Geen van de lidverenigingen van de KNRB zal deelnemen aan, noch medewerking 
verlenen aan, noch zich doen vertegenwoordigen bij een roeiwedstrijd in Nederland, die 
wordt georganiseerd door een niet-lid en/of niet-begunstiger van de KNRB, of die niet 
volgens de reglementen van de KNRB wordt gehouden.  



4. Het gestelde in lid 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing op die evenementen, 
waarvoor een schriftelijke toestemming door het bestuur is verleend.  

5. Het bestuur en leden van de in artikel 24 HR genoemde commissies hebben te allen tijde 
het recht van vrije toegang tot in Nederland georganiseerde roeiwedstrijden; de 
organisatoren zullen hun daartoe desgevraagd een onbeperkte toegangskaart 
verstrekken.  

 
Artikel 50. Toelating tot deelname aan roeiwedstrijden  
1. Tot het deelnemen aan roeiwedstrijden worden alleen toegelaten:  

• roeiers en stuurlieden die lid zijn van een van de lidverenigingen van de KNRB en een 
geldige licentie hebben verkregen;  

• roeiers die aangesloten zijn bij een lidvereniging van een van de bij de FISA 
aangesloten bonden;  

• roeiers die aangesloten zijn bij een van de bij de FISA aangesloten bonden. 
roei-ergometerwedstrijden, bedrijfsroeiwedstrijden en  

2. Aan schoolroeiwedstrijden worden ook toegelaten roeiers en stuurlieden die geen lid zijn 
van een lidvereniging van de KNRB, maar wel beschikken over een geldige licentie van de 
KNRB. 

3. Aan roeionderdelen van multi-sportwedstrijden worden daarnaast toegelaten, sporters 
die zijn aangesloten bij 
• leden van NOC*NSF die de andere sportonderdelen vertegenwoordigen, 
• lidverenigingen van sportbonden die de andere sportonderdelen vertegenwoordigen, 

aangesloten bij door het IOC of IPC erkende federaties, of 
• sportbonden die de andere sportonderdelen vertegenwoordigen, aangesloten bij 

door het IOC of IPC erkende federaties.  
 
Buitenlandse kamprechters 
Voorgesteld wordt om aan artikel 63 toe te voegen dat kamprechters met een buitenlandse 
licentie kunnen optreden als een Nederlandse kamprechter met een B-licentie. 
 
Artikel 63. Kamprechters  
1. Het toezicht op het veilig en eerlijk verlopen van roeiwedstrijden vindt plaats door 

kamprechters. 
2. Een kamprechter dient in het bezit te zijn van een licentie A, B, B in opleiding of C, zoals 

gedefinieerd in het Reglement voor Roeiwedstrijden. 
3. De licentie kamprechter B in opleiding is geen zelfstandige licentie en kan worden 

verkregen in het opleidingstraject naar kamprechter B. 
4. Buitenlandse kamprechters in bezit van een FISA International Umpires’ licence kunnen 

optreden tijdens nationale wedstrijden en andere door het bestuur aangewezen 
roeiwedstrijden. Zij worden daar geacht in bezit te zijn van een licentie A. 

5. Buitenlandse kamprechters in bezit van een kamprechterlicentie van een door een bij de 
FISA aangesloten bond kunnen optreden tijdens nationale wedstrijden en andere door 
het bestuur aangewezen roeiwedstrijden. Zij worden daar geacht in bezit te zijn van een 
licentie B. 

 
Slotopmerking 
Voorgesteld wordt om de aanpassingen op 21 november, direct na afloop van de Algemene 
Vergadering, in te laten gaan. 


