
 

Toelichting Richtlijn Zichtbaarheid 
 
1. Aanleiding 
 
Het is op veel roeiwater druk. In de eerste plaats met roeiboten zelf. Roeiverenigingen kennen 
piekuren. Er wordt veel binnen 10 km van het vlot geroeid. Vaak zijn het op-en-neer outing, je komt 
dan altijd andere boten tegen. Meerdere verenigingen maken ook nog gebruik van hetzelfde water 
en vermenging van recreatie-roeien en wedstrijdtraining maakt het extra onoverzichtelijk.  
 
Voorts is met ongestuurd roeien het zicht minder omdat je met een korte blik achterom overzicht 
probeert te houden. Zie je wel alle tegenliggers en kan je goed inschatten wanneer ze dichtbij zijn? 
Kijk even naar dit filmpje1 van British Rowing. 
 
Er zijn roeiwateren die intensief bevaren worden door recreatievaart. Dat is niet alleen het geval op 
de Amstel met borrelende sloepjes. Door voor hen zichtbaar te zijn, trek je eerder de aandacht en 
kunnen zij ruimte geven aan roeiers. 
Hetzelfde geldt als er beroepsvaart in het roeigebied is. Zo’n schip kan een dode hoek voor zich uit 
hebben van 300 meter. Zij komen met snelheden van 20 km/uur of meer op je af, zelfs met een 
noodstop redden zij het dan niet meer om tijdig te stoppen of uit te wijken. 
 
Goede zichtbaarheid is dus van belang! 
 
2. Ongevallen 
 
Hoe vaak komt een ongeval dan wel voor? Niet heel vaak, maar toch vaker dan je denkt.  
 

Het komt zelden voor dat een roeiboot een 
aanvaring heeft met de beroepsvaart, maar helaas 
zijn de gevolgen vaak wel zeer ernstig. Ook een 
bijna-ongeval wil je voorkomen. Helaas krijgt de 
Commissie Veiligheid van de KNRB er jaarlijks wel 
een keer mee te maken. 
Vaker dan je denkt zijn er incidenten die te maken 
hebben met slecht kijken en/of niet gezien 
worden, waar je dus iets aan kan doen door beter 
zichtbaar te zijn.  
De Britse Roeibond maakt jaarlijks een analyse 
van incidenten2. In 36% van de gevallen is slecht 
uitkijken oorzaak van een ernstig incident. En 77% 

van de aanvaringen waren met een andere roeiboot.

                                                 
1 Collision Avoidance in Rowing (British Rowing/ Youtube) 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=AhaI1G3R7jE&feature=emb_logo 
2 Analysis of Incidents Reported in 2019. British Rowing, January 2020.  https://www.britishrowing.org/wp-
content/uploads/2020/02/2019-Incident-Analysis.pdf 
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3. Welke richtlijnen zijn er nu? 
 
• Roeiconvenanten 

De belangenvereniging voor de beroepsvaart Koninklijk BLN Schuttevaer, de Provincie Zuid-
Holland en tien roeiverenigingen in Zuid-Holland en de KNRB verlengden recent een 
convenant3 om het veilig roeien te bevorderen.  
De roeiverenigingen spreken af om “hun leden dringend te adviseren om zich goed zichtbaar 
te maken tijdens het roeien door het dragen van veiligheidshesjes of andere felgekleurde, 
opvallende kledingstukken”. 
Een vergelijkbaar convenant is afgesloten tussen Rijkswaterstaat en 14 roeiverenigingen in 
Oost-Nederland. 

 
• Varen doe je samen! 

Rijkswaterstaat, de Waterschappen, de Provincies, Schuttevaer, Watersportverbond, de 
Koninklijke Nederlandse ReddingMaatschappij (KNRM) en vele andere partijen waaronder de 
KNRB werken samen in het project ‘Varen doe je samen!’ om vaarweggebruikers het 
vaarwater veilig met elkaar te laten delen.  
Het project heeft een flyer voor roeiers met 10 tips opgesteld4, o.a. de tip “Zorg dat je gezien 
wordt. Draag opvallende kleding; liefst fluorescerend geel of oranje”. 

 
• FISA’s Minimum Guidelines for the Safe Practice of Rowing 

Volgens de FISA norm moet elke nationale, regionale en lokale roeiorganisatie haar eigen 
richtlijnen hebben voor de veilige beoefening van de roeisport, die tevens aansluiten bij de 
plaatselijk geldende wet- en regelgeving.  
 

• British Rowing 
Als referentie kan genoemd worden de Britse Roeibond. Deze geeft in een Safety Alert5 de 
aanwijzing “Wear clothing that makes you conspicuous. Wear High Visibility (Hi-Vis) kit above 
the waist particularly if you are in a single or sculling or rowing at bow”. 

 
• Kano 

Een vergelijkbare kwetsbare situatie op het water hebben kanoërs. De Toeristische Kano 
Bond Nederland (TKBN) geeft geen richtlijn t.a.v. zichtbaarheid op het water.  
Er zijn wel aanbevelingen zichtbaarheid van kanoërs6 van de Stichting Peddelpraat die 
kanotochten organiseert. Hier wordt op groot water zichtbaarheid belangrijk gevonden door 
gebruik van felgekleurde kleding.

                                                 
3 Veilig varen doe je samen!. https://waterrecreatienederland.nl/kennisbank/roeiconvenant-veilig-varen-doe-
je-samen/ 
4 Flyer: ”Roeiers veilig het water op!”. Varen doe je samen! https://knrb.nl/2020/04/14/roeiers-veilig-het-
water-op/ 
5 Safety Alert – Collision Avoidance. British Rowing. August 2017. https://www.britishrowing.org/wp-
content/uploads/2017/09/Safety-Alert-collision-avoidance.pdf 
6 Veiligheid bij PeddelPraattochten. https://www.peddelpraat.nl/index.php/nl/veiligheid-bij-
peddelpraattochten 
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4. Wat doen roeiverenigingen nu al in de praktijk? 
 
Zichtbaarheid heeft in verschillende gradaties aandacht van roeiverenigingen. De context speelt een 
rol, bijvoorbeeld in geval van druk roeiwater, vaak roeien in schemering, of eerder ondervonden 
incidenten. Sommige verenigingen hebben zich in een convenant met de vaarwegbeheerder zoals 
Provincie of Rijkswaterstaat eraan verbonden dat roeiers veiligheidshesjes of felgekleurde kleding 
dragen. 
 
Voorbeelden hoe zichtbaarheid binnen verenigingen wordt aangepakt: 
 

- Regeling in reglement (Verplicht fluorescerende kleding voor alle roeiers, of alleen de boeg 
en de stuur, officiële clubkleding alleen bij wedstrijden. De stuur controleert bij uitgaan dat 
fluorescerend hesje aanwezig is 
Regeling via contract (roeiers tekenen contract t.a.v. dragen fluorescerende kleding op 
bepaalde momenten) 

- Clubkleding (heeft opvallende kleur, aangevuld met fluorescerende items in de kledinglijn, 
vaak turtle of shirt) 

- Advies aan roeiers (bijvoorbeeld in instructie-handboek, aan boegroeiers en skiffeurs tot het 
dragen kleding met opvallende kleur of veiligheidshesje) 

- Faciliterend (in de loods hangen fluorescerende hesjes te leen) 
 
 
5. Wat is kleding met hoge zichtbaarheid  

 
Er bestaat een Europese norm voor kleding met hoge 
zichtbaarheid (High Visibilty – Hi-Vis). Die geldt voor 
werkkleding en heeft een fluoriserende kleur. Voor sport 
geldt geen norm. 
 
British Rowing adviseert7 ook Hi-Vis kleding te dragen, het 
advies betreft het dragen van Hi-vis kleding boven de 
taille voor een single-roeier en voor de boegroeier. Voor 
het donker adviseert deze bond witte kleding. 
In het algemeen kan gesteld worden dat de kleuren wit, 
felgeel, rood, oranje, felblauw en felroze en de Hi-Vis 

kleuren geel, oranje en roze op het water goed zichtbaar zijn. Groen vaak niet vanwege de groene 
achtergrond van water en gras- of rietkanten. Zwart, donkerblauw, grijs, bruin, beige en pasteltinten 
zeker niet, tenzij in een contrasterende combinatie of patroon met andere (felle) kleuren. 
Onder een donker roeipakje kan in bepaalde situaties een felgekleurd ondershirt voldoende zijn, 
eventueel in combinatie met een felgekleurd petje. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Safety Alert – Collision Avoidance. British Rowing. August 2017. https://www.britishrowing.org/wp-
content/uploads/2017/09/Safety-Alert-collision-avoidance.pdf 
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6. Een stap verder: KNRB-richtlijn Zichtbaarheid 
 
Ontegenzeggelijk besteden roeiverenigingen aandacht aan de verbetering van de zichtbaarheid van 
roeiers. Maar helaas is de officiële clubkleding8 niet ontworpen vanuit het belang van zichtbaarheid, 
eerder vanuit het gezichtspunt van club herkenbaarheid, al dan niet tijdens wedstrijden. 
Ook moet geconstateerd worden dat vaak over of in plaats van de clubkleding eigen kleding 
gedragen wordt, die niet goed zichtbaar is.  
 
De KNRB vindt goede zichtbaarheid van groot belang. Er is te veel drukte op de roeiwateren en 
daarmee een grotere kans op aanvaringen. Deze kans kan verminderen als een roeier eerder kan 
worden opgemerkt.  
Bovendien dringen de waterwegbeheerders en de beroepsvaart steeds vaker aan op een betere 
zichtbaarheid van roeiers, zie afgesloten convenanten.   
De KNRB stelt vast dat er eigenlijk geen discussie is over goede zichtbaarheid. Dat wil niet zeggen dat 
alle roeiers er al naar handelen. In de workshop op het Nationale Roeicongres van 6 februari 2021 
over zichtbaarheid bleek dat de meeste deelnemende verenigingen behoefte hebben aan een 
formele basis in de vorm van een verplichte regeling. Met deze richtlijn wil de KNRB 
verenigingsbesturen een steun in de rug geven om gedragingen ten behoeve van de zichtbaarheid op 
het water, en daarmee de veiligheid bij hun roeiers te bevorderen. 
 
7. Implementatie 

 
Hoe kunnen roeiverenigingen ervoor zorgen dat hun leden aan de richtlijn gaan voldoen? Op een 
aantal roeiverenigingen in Nederland gaat het al heel goed. Het dragen van zichtbare kleding is daar 
onderdeel geworden van de cultuur, van de normen en waarden van de vereniging. 
De volgende stappen kunnen helpen om binnen de overgangsperiode te zorgen voor implementatie 
van de richtlijn in de vereniging zodat uiterlijk op 1 november 2022 alle leden voldoen aan de 
richtlijn. 
- Zorgen voor voldoende en goed draagbare Hi-Vis hesjes in de loods. 
- In instructie aan (nieuwe) leden aandacht hebben voor het dragen van zichtbare kleding en dit 

onderdeel maken van het opleidingsprogramma. 
- Bij examens het dragen van zichtbare kleding in de exameneisen opnemen. 
- Een jaarlijkse veiligheidsavond organiseren, waarin diverse zaken met betrekking tot veilige 

roeiomstandigheden aan de orde komen, waaronder het dragen van zichtbare kleding. De 
Commissie Veiligheid van de KNRB kan hier ondersteuning bij bieden. 

- Zichtbare kleding ten behoeve van trainingen opnemen in het kledingassortiment van de 
leverancier van de clubkleding. 

- Een aantal sleutelfiguren binnen de vereniging een voortrekkersrol laten spelen en het goede 
voorbeeld laten geven, waaronder bestuur, instructiecommissie, examencommissie, 
veiligheidsfunctionarissen, jeugdcoaches 

- Bepaalde groepen, zoals jeugdroeiers, zelf mee te laten denken over invulling van de richtlijn 
voor hun eigen groep.  

 

                                                 
8 Overzicht Clubkleding KNRB leden, https://storage.knrb.nl/2016/07/Scan-pakjes-met-opmerkingen.pdf 
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