
 

Wijzigingsvoorstellen rond wedstrijden 
 
De volgende wijzigingsvoorstellen van het RvR worden op advies van de 
kamprechtercommissie door het bestuur aan de algemene vergadering gedaan: 
 
Leeftijdsgrens kamprechters 
Voorgesteld wordt om de leeftijdsgrenzen voor de kamprechter te verruimen, zodat ook 
junioren tijdens bepaalde type wedstrijden en voor specifieke functies als kamprechter 
kunnen optreden. Hiermee wordt de belangstelling voor het vak van kamprechter vergroot 
en wordt de vijver waaruit gerekruteerd kan worden groter. Bij de kamprechtercommissie 
zijn reeds verzoeken van junioren binnengekomen om als kamprechter te mogen optreden. 
 
Naast de wijziging van artikel 64 van het HR gaat het om de volgende aanpassingen in het 
RvR: 
 
Artikel 63. 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 64 en ziet toe 
op de werkzaamheden. Op nationale wedstrijden kan de jury alleen bestaan uit kamprechters A, 
B en B in opleiding die ten minste 18 jaar oud zijn. Op niet-nationale wedstrijden is een 
kamprechter B of B in opleiding minimaal 16 jaar. Kamprechters C hebben de minimumleeftijd 
van 14 jaar. 

 
Artikel 64. Jurytaken 
1. Bij nationale boord-aan-boordwedstrijden moeten tenminste de volgende taken door juryleden 

met de volgende kamprechterlicenties worden vervuld: 
a. licentie kamprechter A: starter, aligneur, kamprechter, hoofd commissie van aankomst, 

hoofd controlecommissie. 
b. licentie kamprechter B: lid commissie van aankomst, lid controlecommissie, een eventuele 

baancommissaris 
6. In afwijking van het in lid 1 bepaalde mag het Hoofd van de Jury specifieke races of velden 

aanwijzen waarbij op een nationale boord-aan-boord wedstrijd de taak van kamprechter door 
een jurylid met een licentie Kamprechter B vervuld mag worden. 

 
Significantie maten en gewichten in het RvR 
Om te voorkomen dat er discussie ontstaat over de significantie van de maten en gewichten 
die wordt gehanteerd bij controles van maten en gewichten, zoals die in het RvR voorkomen, 
wordt de significantie bij elke maat en gewicht in het RvR expliciet. 
 
De aanpassingen zijn gemaakt in artikelen 5, 7, 20, 21, 22 en 41 van het RvR. Voor de exacte 
aanpassingen wordt verwezen naar de bijlage met het volledige RvR en de voorgestelde 
wijzigingen met track changes. 
 
Handelen bij verlaten van de baan 
De behandeling van de beroepszaak bij het NK-klein en de daarop gevoerde dialoog heeft tot 
het inzicht geleid om de fairness-maatregelen, de criteria op basis waarvan de baan verlaten 
mag worden en de handelingsmogelijkheden van de kamprechter aan te passen. Bij fairness 
maatregelen zal vaker worden gesproken over een voordeelgebied, in plaats van een 
verboden gebied. Het betreden van een voordeelgebied is niet toegestaan, indien naar 



 

oordeel van de kamprechter dit de uitslag van de race beïnvloedt. De kamprechter mag een 
ploeg die een voordeelgebied betreedt bevelen om dit gebied te verlaten. Het uitsluiten van 
ploegen die geen voordeel hebben gehaald uit verlaten van hun baan wordt daarmee 
voorkomen. 
 
Artikel 49. De race 
1. Elke ploeg heeft een afzonderlijke wedstrijdbaan en is zelf verantwoordelijk voor haar 

koersbepaling. 
2. Een ploeg kan op eigen risico haar baan verlaten, mits zij daarmee geen van de andere ploegen in 

de race hindert of daaruit een dusdanig voordeel trekt deze de uitslag van de race beïnvloedt, 
zulks ter beoordeling van de kamprechter. 

3. Iedere ploeg die is gestart is gehouden de gehele baan op de voorgeschreven wijze met een 
wedstrijdhaal en in wedstrijdtempo af te roeien, behalve in geval van overmacht of met 
goedvinden van de kamprechter. 

 
Artikel 66. Taak van de kamprechter 
7. De kamprechter mag de ploegen geen leidinggeven bij het bepalen van hun koers of hun 

aanwijzingen verstrekken betreffende het houden van hun baan, tenzij het nodig is om eventueel 
hinder, gevaar of door buiten de ploeg gelegen oorzaak voordeel te voorkomen. 
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