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Inleiding    

Beste toekomstige Kamprechter-B, 
 
Fijn dat je aan de KNRB-opleiding tot kamprechter begint! 
 
Dit opleidingspaspoort is bedoeld om je een leidraad te geven hoe je de praktijkaantekening op je 
Kamprechter-B licentie bereikt. 
 
Na het behalen van het theorie-examen ga je nu onder begeleiding relevante ervaring opdoen in een 
aantal introductiestages bij verschillende wedstrijden. Goede voorbereiding op de taken waarvoor je 
bent ingedeeld en goede begeleiding zorgen ervoor dat je je efficiënt en gericht de belangrijkste 
zaken eigen kunt maken. Dat versnelt je leerproces en dus de weg naar je praktijkaantekening. 
 
Om je daarbij de weg te wijzen en te zorgen dat je relevante ervaring opdoet op alle voor de 
uitoefening van je functie essentiële onderdelen, moet je een aantal doe-opdrachten uit voeren. Het 
portfolio dat je met de afgeronde doe-opdrachten opbouwt, is nodig  voor het bereiken van je 
praktijkaantekening.  
 
Die praktijkaantekening heeft voor de KNRB en de roeiers waarde en wordt dus niet zomaar 
verstrekt. Door alle doe-opdrachten goed uit te voeren laat je zien dat je de aan die opdrachten 
gekoppelde competenties daadwerkelijk beheerst en dat je je de voor Kamprechter-B essentieel 
geachte competenties eigen hebt gemaakt. 
 
Tijdens je leerpad krijg je ondersteuning van een eigen leercoach. Bij iedere stage word je begeleid 
door praktijkbegeleiders. Zorg dat je optimaal gebruik maakt van hun ondersteuning, kennis en 
kunde, onder meer door hen veel vragen te stellen. 
 
Dit paspoort biedt een leidraad om je praktijkaantekening in ongeveer vier wedstrijddagen te 
bereiken. Ervaring opdoen en vertrouwd raken met alle kamprechterfuncties is het belangrijkste om 
een goede kamprechter te worden. Veel succes en bovenal ook plezier daarbij! 
 
De Kamprechtercommissie 
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Het opleidingstraject    

Om de door de KNRB en NOC*NSF erkende praktijkaantekening Kamprechter-B te behalen, moet je 
één kerntaak op niveau 3 (volledig en aantoonbaar) beheersen: ‘het leiden van wedstrijden’. Dat 
toon je aan door met succes alle doe-opdrachten te doorlopen. Tijdens iedere doe-opdracht wordt 
beoordeeld of je de aan die opdracht gekoppelde competenties beheerst. Zo laat je zien dat je de 
verschillende competenties in de praktijk kunt brengen en dus aan de criteria voldoet. Voorwaarden 
om aan het praktijk gedeelte te beginnen is het volgen van een instructieavond Kamprechter-B en 
met succes het theorie-examen afleggen. 
 
Als Kamprechter-B word je geacht een aantal competenties te beheersen. Als leidraad gebruiken we 
onderstaande checklist. 
 
CHECKLIST Kamprechter-B 

1. Voorbereiden op de wedstrijd 
A. Is op de hoogte van (wijzigingen in) de 

reglementen 
B. Is ruim op tijd aanwezig 
C. Zorgt voor juiste eigen kleding, 

uitrusting en conditie 
D. Controleert uitrusting roeiers, 

stuurlieden en baan 
E. Doorloopt stapsgewijs de fasen voor de 

start 
 

2. Toepassen spelregels 
A. Past spelregels toe 
B. Gebruikt signalen 
C. Straft waar nodig 

 

3. Begeleiden van de wedstrijd 
A. Kiest juiste positie 
B. Houdt controle over de race 
C. Grijpt op de juiste manier in 
D. Handelt als veiligheid of welzijn in het 

geding komen 
 

4. Omgaan met roeiers en coaches 
A. Gaat correct om met alle betrokkenen 
B. Communiceert gepast 
C. Legt eigen handelen uit 

5. Samenwerken met collega’s 
A. Houdt zich aan afspraken  
B. Overlegt effectief 
C. Ondersteunt collega’s 
D. Evalueert en vraagt feedback 
 

6. Afhandelen van 
formaliteiten 

A. Reageert op correspondentie 
B. Administreert zorgvuldig 
C. Rapporteert wangedrag 
D. Reflecteert op eigen handelen 

 
In bijlage 1 (pagina 22)  staat per competentie nader uitgewerkt hoe de genoemde competentie bij 
roeiwedstrijden in de praktijk zichtbaar kan zijn, wat je daarbij in de uitvoering als goede 
Kamprechter-B laat zien. Natuurlijk zijn dat voorbeelden en gaat het uiteindelijk om het geheel; in 
een wedstrijd komen de genoemde zaken als combinatie naar voren. Vanzelfsprekend zal tijdens een 
wedstrijd niet op al je competenties tegelijkertijd en in dezelfde mate een beroep worden gedaan. 
Dat wordt onder meer bepaald door de functie die je uitoefent en de situatie waarin je je bevindt. 
 
De gedurende het opleidingstraject uit te voeren doe-opdrachten staan in dit paspoort beschreven 
op pagina’s 10 t/m 17.  
 
Om je tijdens het opleidingstraject te begeleiden en te ondersteunen word er een leercoach 
toegewezen. Voordat je aan de doe-opdrachten begint voer je een kennismakingsgesprek met je 
leercoach. Meer informatie over de leercoach en praktijkbegeleider vind je op  pagina 6 en 7. 
 
Voordat je bij een stagewedstrijd aan de bak gaat, bereid je je voor op de taken waarvoor je volgens 
het kamprechterschema door het hoofd van de jury bent ingedeeld. Heb je het schema meer dan 
een dag voor de wedstrijd nog niet ontvangen, vraag er dan naar bij het hoofd van de jury! Je 
voorbereiding bestaat uit het vooraf invullen van de vragen bij de doe-opdrachten die relevant zijn 
voor jouw taken, zodat je goed weet wat je te doen staat. De handreiking voor kamprechters helpt je 
bij de beantwoording ervan. 
 
Tijdens de wedstrijd ga je onder begeleiding zo veel mogelijk het geleerde zelf in de praktijk brengen. 
Aan je praktijkbegeleider laat je tijdens de juryvergadering of bij aanvang van ieder kamprechterblok 
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de voorbereide vragen van de betreffende doe-opdracht zien. Eventuele vragen die je hebt kun je 
aan je praktijkbegeleider stellen. Daarna ga je zelf aan de slag.  
 
Per kamprechterblok kun je nooit meer dan één doe-opdracht tegelijk uitvoeren. Concentreer je daar 
dus op. Het is goed mogelijk dat je tegen andere zaken aanloopt dan de aan de opdracht gekoppelde 
competenties of de bij de opdracht gestelde vragen. Natuurlijk kun je je praktijkbegeleider daarover 
bevragen. 
 
Het is de bedoeling dat je het opleidingstraject voor de praktijkaantekening op je Kamprechter-B 
licentie vanaf de start (d.w.z. het behalen van het theorie-examen Kamprechter-B) in één jaar 
afrondt. Maak daarom direct bij aanvang een planning voor de 4 wedstrijddagen waarop je aan de 
slag wil gaan. Ervaring leert dat op je op die manier de kans vergroot om de opleiding succesvol 
binnen één jaar te voltooien. 
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Leercoach en praktijkbegeleiders    

Er is veel wat je zelf kunt leren door goed te kijken naar ervaren kamprechters bij de wedstrijden 
waaraan je deelneemt en vooral ook door zo veel mogelijk zelf uit te voeren. Het gaat alleen voor de 
meesten een stuk sneller en gemakkelijker als je daarbij goede begeleiding krijgt. 
 
Daarom krijg je tijdens je leerpad ondersteuning van een eigen leercoach. Deze ervaren kamprechter 
is gedurende de hele duur van je opleiding jouw persoonlijke vraagbaak, steun en toeverlaat. Als je 
met vragen zit – of dat nu over de opleiding gaat of over specifieke zaken bij wedstrijden –, dan kun 
je bij hem of haar terecht, ook als jullie elkaar niet bij een wedstrijd treffen (dan dus telefonisch of 
per e-mail). 
 
Bij de start van je opleiding heb je een kennismakingsgesprek met je leercoach, zodat je een goed 
beeld hebt wat je moet doen en wat er daarbij van je wordt verwacht. 
 
Ook tijdens de opleiding is het de bedoeling dat jullie regelmatig contact met elkaar hebben om de 
vorderingen en vragen te bespreken. Het is jouw verantwoordelijkheid om met enige regelmaat 
contact te leggen! 
 
Onderwerpen die je in het kennismakingsgesprek met je leercoach zou kunnen aanroeren zijn 
bijvoorbeeld: 

 Vertel iets over je achtergrond in het roeien, bijvoorbeeld je roeivereniging en je roei-, 
coach- of bestuurservaring. Vraag ook je leercoach naar zijn achtergrond en zijn ervaringen 
als kamprechter. 

 Wat is je motivatie om kamprechter te worden? 
 Wanneer wil je de opleiding afronden? 

 
Je leercoach vertelt iets over de rol die hij/zij speelt in dat traject en hoe hij/zij zich verhoudt tot de 
praktijkbegeleider. Verder doorloopt hij met jou: 

 Het traject om Kamprechter-B te worden; 
 De verschillende onderdelen van dat traject; en 
 De rol en werking daarin van dit paspoort en de benodigde doe-opdrachten. 

 
Maak in ieder gesprek afspraken met je leercoach over: 

 De planning van de vier te doorlopen wedstrijden zoals die jou voor ogen staat; 
 De doe-opdrachten die je daar uitvoert; 
 Hoe je je meldt bij het hoofd van de jury; en 
 Het volgende contactmoment met je leercoach. 

 
Het is meestal onmogelijk dat je leercoach zelf bij alle stagewedstrijden aanwezig is waar jij actief zult 
zijn. Bovendien leer je nog meer als je meerdere begeleiders hebt, want ieder kan je andere 
gezichtspunten meegeven waaruit je uiteindelijk de werkwijze kunt destilleren die jou het beste past.  
 
Daarom wordt er op ieder onderdeel van de stagewedstrijden waar jij gedurende je opleidingstraject 
actief zult zijn (mits je je daarvoor tijdig hebt aangemeld) een praktijkbegeleider toegewezen. Deze 
kan per blok verschillen, dus per wedstrijddag is de kans groot dat je door meerdere mensen 
begeleid wordt. Allen zijn Kamprechter-A of (ervaren) Kamprechter-B en velen hebben voor die 
begeleiding een extra cursus gevolgd.  
 
Maak optimaal gebruik van hun ondersteuning, kennis en kunde, onder meer door hen veel vragen 
te stellen. 
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Zorg ervoor dat je telkens vooraf aan je praktijkbegeleider aangeeft hoeveel wedstrijddagen je hebt 
gedaan en waar je staat met de uitvoering van je doe-opdrachten. Ook geef je aan of je in dat 
kamprechterblok een doe-opdracht wilt gaan uitvoeren. Geef daarbij duidelijk aan op welke 
competenties van de checklist je je tijdens dat specifieke blok moet concentreren en waarover je 
vragen hebt.  
 
Tegen het einde van je blok vraag je aan je praktijkbegeleider om je te beoordelen op de aan de doe-
opdracht gekoppelde competenties. Door bij iedere competentie zijn paraaf te zetten geeft de 
praktijkbegeleider aan dat je de doe-opdracht succesvol hebt uitgevoerd en in het bijzonder hebt 
laten zien dat je de bijbehorende competenties in voldoende mate beheerst. Is een van de 
beoordeelde competenties onvoldoende aan de orde gekomen, dan kan de praktijkbegeleider vragen 
of je daar al eerder ervaring mee hebt opgedaan. Beoordeelt de praktijkbegeleider een van de 
competenties als onvoldoende, dan licht hij toe waarom je de betreffende competentie nog niet 
hebt afgerond en parafeert hij nog niet.  
 
Competenties die als onvoldoende zijn beoordeeld, kun je aanvullend bij een volgende doe-opdracht 
opnieuw ter beoordeling voorleggen. Je hoeft dus niet de hele doe-opdracht opnieuw te doen, maar 
kunt een competentie die je nog niet succesvol hebt afgerond daarna bij een volgende doe-opdracht 
in de beoordeling betrekken. Let op: je mag dit maximaal 2 keer herkansen. 
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Portfolio    

Het portfolio voor je praktijkaantekening op je Kamprechter-B licentie wordt gevormd door:  
 de voorafgaand aan de uitvoering van de doe-opdrachten beantwoorde vragen; 
 alle door de verschillende praktijkbegeleiders geparafeerde competenties; 
 de 3 overzichten in het paspoort (pagina 4-5: wedstrijden, doe-opdrachten en competenties). 

 
Al deze voor het portfolio benodigde informatie kun je vastleggen met behulp van het 
Formulierenboekje of zijn te downloaden op https://knrb.nl/soort-opleiding/wedstrijd-
kamprechters/. 
 
Houd zelf dus goed bij op welke wedstrijden je actief geweest bent, welke functies je daar hebt 
uitgevoerd en of alle competenties die aan de verschillende doe-opdrachten zijn gekoppeld positief 
zijn beoordeeld.  
 
De kamprechters-A of (ervaren) kamprechters-B die je begeleiden, ondersteunen je bij de uitvoering 
van de doe-opdrachten. Nadat ze de door jou voorbereide beantwoorde vragen hebben bekeken, is  
het de bedoeling dat je waar mogelijk de aan de doe-opdracht gekoppelde competenties ten toon 
spreidt.  
 
Tegen het einde van een kamprechtersblok beoordeelt de praktijkbegeleider aan de hand van je 
optreden of je de competenties voldoende beheerst. Voor competenties die onvoldoende tijdens de 
doe-opdracht aan de orde zijn gekomen, kan de praktijkbegeleider vragen naar je eerdere 
ervaringen. Competenties die als onvoldoende zijn beoordeeld, kun je aanvullend bij iedere volgende 
doe-opdracht opnieuw ter beoordeling voorleggen. Je hoeft dus niet de hele doe-opdracht opnieuw 
te doen, maar kunt een competentie die je nog niet succesvol hebt afgerond daarna bij iedere 
volgende doe-opdracht in de beoordeling betrekken. 
 
De praktijkbegeleider parafeert voor de competenties die in de doe-opdracht naar behoren worden 
vervuld. Bij competenties die als onvoldoende worden beoordeeld, licht de praktijkbegeleider kort 
toe waarom nog niet aan de competentie is voldaan en wordt nog niet geparafeerd. 
 
Als je aan de hand van dit formulierenboekje hebt vastgesteld dat je portfolio volledig is, hetgeen je 
na zo’n vier wedstrijddagen kunt realiseren, geef je het aan je leercoach. Indien de leercoach akkoord 
is tekent hij het overzicht competenties (pagina 5) af. Daarna stuur je het origineel naar het 
bondsbureau (Bosbaan 10, 1182 AG Amstelveen). De toetsingscommissie geeft een eindoordeel en 
wanneer dit voldoende is ontvang je je kamprechter B licentie met praktijkaantekening.  
  

https://knrb.nl/soort-opleiding/wedstrijd-kamprechters/
https://knrb.nl/soort-opleiding/wedstrijd-kamprechters/


 
 

Paspoort naar Kamprechter-B, uitgave 2019   pagina 10 van 24 

Doe-opdrachten    

Voor de opbouw van het portfolio ga je onder begeleiding doe-opdrachten uitvoeren bij een aantal 
wedstrijden. Daarbij dien je tenminste actief te zijn bij: 

 2 boord-aan-boord wedstrijden, waarvan tenminste 1 op de grote roeibanen (Beekse Bergen, 
Willem Alexander Baan en Bosbaan), waaronder tenminste 1 nationale wedstrijd, 

 2 tijdwedstrijden, waarvan tenminste 1 nationale tijdwedstrijd. 
 

Boord-aan-boord wedstrijden 
De volgende functies worden onder begeleiding uitgevoerd: 

 Aligneur bij een niet-nationale wedstrijd; 

 Starter bij een niet-nationale wedstrijd; 

 Kamprechter bij een niet-nationale wedstrijd;  

 Meewerken in de CC en CvA bij een nationale of niet-nationale wedstrijd; 

 Beleef- en leerervaring opdoen met een Kamprechter-A bij een nationale wedstrijd, zowel in 
het startgebied als in de kamprechterboot, waarbij je specifiek aandacht besteedt aan de 
individuele functies en de aldaar werkzame samenwerkingsverbanden. 

 

Tijdwedstrijden 
De volgende functies worden onder begeleiding uitgevoerd: 

 Een functie in het startgebied, bij voorkeur op een niet-nationale wedstrijd; 

 (Lid van de) Commissie van Aankomst; 

 Baancommissaris. 
 

Om je te helpen richting te geven aan je opleidingstraject en aan te geven waar de belangrijkste 
leerpunten gezocht moeten worden, geven we je bij je (al of niet begeleide) stages bij de 
stagewedstrijden een aantal opdrachten mee. Die vind je hieronder. De opdrachten staan in dit 
paspoort gegroepeerd per wedstrijdsoort en functie, maar kunnen in willekeurige volgorde worden 
uitgevoerd. 
 

Zorg, in samenspraak met je leercoach, dat je bij je stagewedstrijden op de juiste onderdelen wordt 
ingedeeld, zodat je alle doe-opdrachten goed uit kunt voeren. Meld dit bij voorkeur direct bij je 
aanmelding voor de wedstrijd en in ieder geval niet later dan een week tevoren. 
 

Beantwoord van tevoren de vragen van de doe-opdrachten die relevant zijn voor de taken waarvoor 
jij in het kamprechterschema staat. De handreiking voor kamprechters kan je daarbij helpen. Op die 
manier bereid je je voor op de doe-opdrachten. Bespreek je antwoorden met je praktijkbegeleider en 
vul ze zo nodig direct aan. 
 

Zorg verder dat je van tevoren goed weet wat de opdracht inhoudt en welke competenties bij iedere 
doe-opdracht worden beoordeeld inclusief eventuele competenties die nog als onvoldoende zijn 
beoordeeld. Geef bij je praktijkbegeleider aan dat je een doe-opdracht wilt gaan uitvoeren, welke 
competenties beoordeeld moeten worden en waar je staat bij de opbouw van je portfolio (hoeveel 
wedstrijddagen en doe-opdrachten je hebt gedaan). Laat je praktijkbegeleider tijdens de 
juryvergadering of bij aanvang van het kamprechterblok de beantwoorde vragen van de betreffende 
doe-opdracht zien. Stel dan ook de eventuele vragen die je hebt, waarna je zelf aan de slag gaat. 
 

Meld voorafgaand aan iedere stagewedstrijd bij het hoofd van de jury en aan het begin van ieder 
kamprechterblok aan degene die daarbij op dat moment de leiding heeft (zoals het hoofd van de CvA 
of CC) dat je met je praktijkaantekening bezig bent of je iets voor het eerst doet, maar daarbij de 
richtlijnen van de doe-opdracht uit dit paspoort volgt. 
 

Bij iedere doe-opdracht staan met grijze markering de competenties uit de checklist aangegeven die 
beoordeeld moeten worden. De beoordeling van eventuele competenties die nog niet voldoende zijn 
beoordeeld, worden geparafeerd bij de eerdere uitgevoerde doe-opdracht.  
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1. Boord-aan-boord wedstrijden    

A. Starter bij een boord-aan-boord wedstrijd 
 
Werkprocessen starter 

 Zorgdragen voor een veilige en reglementaire start 
 
Doe-opdracht 
1. Als je tijdens het eerste blok van de dag bent ingedeeld op de start, meld je dan ruim van 

tevoren bij je praktijkbegeleider voor dat blok (meestal de starter). Ga met hem naar het 
startgebied. Vraag wat je allemaal controleert om ervoor te zorgen dat alles aanwezig is en 
functioneert, zodat de start van de eerste race probleemloos kan verlopen. Ook als je later 
op de dag op de start bent ingedeeld, is het goed om dit te vragen. 
Vraag ter voorbereiding 
Noteer wat jij zou controleren op werking en op aanwezigheid en waar je bij het begin van je 
blok op zou letten. 
 

2. Bespreek met je praktijkbegeleider hoe je het beste de gewenste leerervaring kunt opdoen.  
Als je voor het eerst op een nationale wedstrijd bent, gaat het meer om het ‘beleven’ wat er 
gebeurt en om daarvan te leren. Je kunt soms door je praktijkbegeleider gevraagd worden op 
bepaalde handelingen mee te werken (ploegherkenning, communicatie, wijzigingen, 
uniformiteit). Bij ‘beleven’ hoort dus een actieve opstelling. Ben je al een keer op de start 
geweest, bedenk dan wat je zou kunnen doen, bereid je daar goed op voor en geef dat aan. 
Treed je op bij een niet-nationale wedstrijd, dan kun je onder begeleiding ook zelf aan de 
slag om zo praktijkervaring op te doen. 
Vragen ter voorbereiding 
a) Noteer wat volgens jou een goede taakverdeling is tussen de starter en de hulpstarter. 
b) Met wie communiceert de starter, en welke middelen heeft hij daartoe ter beschikking? 
c) Waar let de starter volgens jou op bij het oproepen en het starten van een race? 
d) Hoe bereid je je als starter per race voor? 

 
Competenties uit de checklist 

CHECKLIST KR-B 
Opdracht 1A – Starter B-a-B 

1. Voorbereiden op de wedstrijd 
A. Is op de hoogte van (wijzigingen in) de 

reglementen 

B. Is ruim op tijd aanwezig  
C. Zorgt voor juiste eigen kleding, 

uitrusting en conditie 
D. Controleert uitrusting roeiers, 

stuurlieden en baan.  
E. Doorloopt stapsgewijs de fasen voor 

de start  
 

2. Toepassen spelregels 
A. Past spelregels toe 
B. Gebruikt signalen 
C. Straft waar nodig 

3. Begeleiden van de wedstrijd 
A. Kiest juiste positie 
B. Houdt controle over de race 
C. Grijpt op de juiste manier in 
D. Handelt als veiligheid of welzijn in het 

geding komen 

 

4. Omgaan met roeiers en coaches 
A. Gaat correct om met alle betrokkenen 
B. Communiceert gepast 
C. Legt eigen handelen uit 
 

5. Samenwerken met collega’s 
A. Houdt zich aan afspraken  
B. Overlegt effectief  
C. Ondersteunt collega’s 
D. Evalueert en vraagt feedback 
 

6. Afhandelen van 
formaliteiten 

A. Reageert op correspondentie 
B. Administreert zorgvuldig  
C. Rapporteert wangedrag 
D. Reflecteert op eigen handelen 
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B. Aligneur bij een boord-aan-boord wedstrijd 
 
Werkprocessen aligneur 

 Zorgdragen dat alle boten recht op de startlijn klaarliggen; 

 Vaststellen van een valse start. 
 
Doe-opdracht 
1. Als je tijdens het eerste blok van de dag bent ingedeeld bij de aligneur, meld je dan ruim van 

tevoren bij je praktijkbegeleider voor dat blok (meestal de aligneur). Ga met hem naar het 
startgebied. Vraag wat je allemaal controleert om ervoor te zorgen dat alles aanwezig is en 
functioneert, zodat de start van de eerste race probleemloos kan verlopen. Ook als je later 
op de dag bij de aligneur bent ingedeeld, is het goed om dit te vragen. 
Vraag ter voorbereiding 
Noteer wat jij zou controleren op werking en op aanwezigheid en waar je bij het begin van je 
blok op zou letten. 
 

2. Bespreek met je praktijkbegeleider hoe je het beste de gewenste leerervaring kunt opdoen. 
Zo kun je gevraagd worden om onder verantwoordelijkheid van de praktijkbegeleider een 
aantal races te aligneren. Bereid je daar tijdens het blok goed op voor: welke commando’s 
geef je, hoe zorg je dat je snel meerdere ploegen tegelijk aligneert, hoe houd je de ploegen 
op één lijn tot de start en de vrijwilligers op de vlotten enthousiast en wanneer geef je aan 
dat de ploegen niet meer gealigneerd zijn. Ook is er meestal voldoende tijd om alvast eens bij 
de starter te gaan kijken. 
Vragen ter voorbereiding 
a) Met wie communiceert de aligneur, en welke middelen heeft hij daartoe ter beschikking? 
b) Waar let de aligneur volgens jou op bij het klaarleggen van de ploegen? 
c) Hoe bereid je je als aligneur per race voor? 

 
Competenties uit de checklist 

CHECKLIST KR-B 
Opdracht 1B – Aligneur B-a-B 

1. Voorbereiden op de wedstrijd 
A. Is op de hoogte van (wijzigingen in) de 

reglementen 
B. Is ruim op tijd aanwezig 
C. Zorgt voor juiste eigen kleding, uitrusting 

en conditie 
D. Controleert uitrusting roeiers, 

stuurlieden en baan 
E. Doorloopt stapsgewijs de fasen voor de 

start 
 

2. Toepassen spelregels 
A. Past spelregels toe 
B. Gebruikt signalen 
C. Straft waar nodig  

3. Begeleiden van de wedstrijd 
A. Kiest juiste positie 
B. Houdt controle over de race 
C. Grijpt op de juiste manier in 
D. Handelt als veiligheid of welzijn in het 

geding komen 
 

4. Omgaan met roeiers en coaches 
A. Gaat correct om met alle betrokkenen 
B. Communiceert gepast 
C. Legt eigen handelen uit 

5. Samenwerken met collega’s 
A. Houdt zich aan afspraken  
B. Overlegt effectief 
C. Ondersteunt collega’s 
D. Evalueert en vraagt feedback 
 

6. Afhandelen van formaliteiten 
A. Reageert op correspondentie 
B. Administreert zorgvuldig 
C. Rapporteert wangedrag 
D. Reflecteert op eigen handelen 
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C. Kamprechter bij een boord-aan-boord wedstrijd 
 

Werkprocessen 

 Naar vermogen ervoor zorgen dat alle ploegen onder gelijke omstandigheden hun races 
kunnen roeien en dat zij gelijke kansen krijgen om zich te plaatsen. 

 Ervoor waken dat geen buiten de ploeg gelegen omstandigheid een deelnemer kan 
bevoordelen of benadelen. 

 De veiligheid van roeiers en stuurlieden staat altijd voorop. 
 

Doe-opdracht 
1. Als je tijdens het eerste blok van de dag bij een kamprechter in de boot bent ingedeeld, meld 

je dan ruim van tevoren bij deze persoon (die dan ook je praktijkbegeleider voor dat blok is). 
Vraag wat je allemaal controleert om ervoor te zorgen dat alles aanwezig is en functioneert, 
zodat jullie eerste race probleemloos kan verlopen. Ook als je later op de dag bij een 
kamprechter in de boot bent ingedeeld, is het goed om dit te vragen. 
Vraag ter voorbereiding 
Noteer wat jij zou controleren op werking en op aanwezigheid en waar je bij het begin van je 
blok op zou letten. 
 

2. Bespreek met je praktijkbegeleider hoe je het beste de gewenste leerervaring kunt opdoen.  
Als je voor het eerst op een nationale wedstrijd bent, gaat het meer om het ‘beleven’ wat er 
gebeurt en om daarvan te leren. Je wordt in ieder geval gevraagd de tijd te klokken als er 
met stopwatches wordt gewerkt. Maar bij ‘beleven’ hoort een actieve opstelling waarbij je 
kunt denken aan het bevragen van de praktijkbegeleider wat de beste positie van de 
motorboot is, hoe je veilig staat in zo’n snelle motorboot en hoe je duidelijk een ploeg 
aanroept en met de vlag opdraagt te sturen als een aanvaring dreigt. Heb je al een keer een 
blok in een kamprechterboot gevaren, vraag je zelf dan af of je bijvoorbeeld een 
skiffwedstrijd zou kunnen kamprechteren onder verantwoordelijkheid van de 
praktijkbegeleider, bereid je daar goed op voor en geef dat aan. 
Treed je op bij een niet-nationale wedstrijd, dan kun je onder begeleiding ook zelf aan de 
slag om zo praktijkervaring op te doen. 
Vragen ter voorbereiding 
a) Noteer wat volgens jou een goede taakverdeling is tussen de kamprechter A (staand 

achterin) en de persoon zittend voorin. 
b) Met wie communiceert de kamprechter, en welke middelen heeft hij daartoe ter 

beschikking? 
c) Waar let de kamprechter volgens jou op bij het begeleiden van een race? 
d) Hoe kiest de kamprechter de juiste positie? 
e) Hoe bereid je je als kamprechter per race voor? 
 

Competenties uit de checklist 

CHECKLIST KR-B 
Opdracht 1C – Kamprechter B-a-B 

1. Voorbereiden op de wedstrijd 
A. Is op de hoogte van (wijzigingen in) de 

reglementen 
B. Is ruim op tijd aanwezig 
C. Zorgt voor juiste eigen kleding, uitrusting 

en conditie 
D. Controleert uitrusting roeiers, 

stuurlieden en baan 
E. Doorloopt stapsgewijs de fasen voor de 

start 
 

2. Toepassen spelregels 
A. Past spelregels toe 
B. Gebruikt signalen 
C. Straft waar nodig 

3. Begeleiden van de wedstrijd 
A. Kiest juiste positie 
B. Houdt controle over de race 
C. Grijpt op de juiste manier in 
D. Handelt als veiligheid of welzijn in het 

geding komen 
 

4. Omgaan met roeiers en coaches 
A. Gaat correct om met alle betrokkenen 
B. Communiceert gepast 
C. Legt eigen handelen uit 

5. Samenwerken met collega’s 
A. Houdt zich aan afspraken  
B. Overlegt effectief 
C. Ondersteunt collega’s 
D. Evalueert en vraagt feedback 
 

6. Afhandelen van formaliteiten 
A. Reageert op correspondentie 
B. Administreert zorgvuldig 
C. Rapporteert wangedrag 
D. Reflecteert op eigen handelen 
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D. Commissie van Aankomst (CvA) bij een boord-aan-boord wedstrijd 
 

Werkprocessen 

 Bepalen finishvolgorde 

 Controleren uitslag en tijdregistratie 
 
Doe-opdracht 
1. Als je tijdens het eerste blok van de dag op de CvA bent ingedeeld, loop dan ruim van 

tevoren met je praktijkbegeleider (een mede-CvA-lid) naar de werkplek van de CvA en vraag 
wat je allemaal controleert om ervoor te zorgen dat bij de finish van de eerste race alles 
aanwezig is, goed functioneert en probleemloos verloopt. Ook als je later op de dag op de 
CvA bent ingedeeld, is het goed om dit te vragen. 
Vraag ter voorbereiding 
Noteer wat jij zou controleren op werking en op aanwezigheid en waar je bij het begin van je 
blok op zou letten. 

 
2. Onder begeleiding van je praktijkbegeleider ga je zelf aan de slag op de CvA. Het is de 

bedoeling dat je tijdens het kamprechterblok op de CvA alle (meestal drie) posities uitoefent. 
Deel het blok dus in 3 delen en zorg dat je voorafgaand aan de positiewissel steeds precies 
weet welke handelingen je moet verrichten! Maak hierover hierover afspraken. 
Vragen ter voorbereiding 
a) Noteer wat volgens jou een goede taakverdeling is tussen de leden van de CvA. Zijn er 

onhandige combinaties? 
b) Welke middelen heb je ter beschikking om op de CvA met de kamprechter van de race te 

communiceren? 
c) Waar moet je op letten bij het accorderen van de uitslag? 
d) Hoe bereid je je als lid van de CvA per race voor? 

 
Competenties uit de checklist 

CHECKLIST KR-B 
Opdracht 1D – Commissie van aankomst B-a-B 

1. Voorbereiden op de wedstrijd 
A. Is op de hoogte van (wijzigingen in) de 

reglementen 
B. Is ruim op tijd aanwezig 
C. Zorgt voor juiste eigen kleding, uitrusting 

en conditie 
D. Controleert uitrusting roeiers, 

stuurlieden en baan 
E. Doorloopt stapsgewijs de fasen voor de 

start 
 

2. Toepassen spelregels 
A. Past spelregels toe 
B. Gebruikt signalen 
C. Straft waar nodig  

3. Begeleiden van de wedstrijd 
A. Kiest juiste positie 
B. Houdt controle over de race 
C. Grijpt op de juiste manier in 
D. Handelt als veiligheid of welzijn in het 

geding komen 
 

4. Omgaan met roeiers en coaches 
A. Gaat correct om met alle betrokkenen 
B. Communiceert gepast 
C. Legt eigen handelen uit 

5. Samenwerken met collega’s 
A. Houdt zich aan afspraken  
B. Overlegt effectief 
C. Ondersteunt collega’s 
D. Evalueert en vraagt feedback 
 

6. Afhandelen van formaliteiten 
A. Reageert op correspondentie 
B. Administreert zorgvuldig 
C. Rapporteert wangedrag 
D. Reflecteert op eigen handelen 
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E. Controlecommissie (CC) bij een boord-aan-boord wedstrijd 
 
Werkprocessen 

 Controleren van (veiligheidseisen aan) boten en bemanningen 

 Controleren van gewichten lichte roeiers en stuurlieden 

 Controleren van botengewichten 
 
Doe-opdracht  
1. Als je tijdens het eerste blok van de dag bent ingedeeld op de CC, loop dan ruim van tevoren 

met je praktijkbegeleider (een mede-CC-lid) naar het botenterrein en vraag waar je werkplek 
is. Vraag aan je praktijkbegeleider en/of de andere leden van de CC waar zij bij de 
voorbereidingen voor dat eerste blok op hebben gelet. Ook als je later op de dag op de CC 
bent ingedeeld, is het goed om dit te vragen. 
Vraag ter voorbereiding 
Noteer wat jij zou controleren op werking en op aanwezigheid en waar je bij het begin van je 
blok op zou letten. 

2. Onder begeleiding van je praktijkbegeleider ga je zelf aan de slag op de CC. Het is de bedoeling 
dat je tijdens het kamprechterblok op de CC alle (maximaal zo’n vier) posities daadwerkelijk 
uitoefent. Je rouleert dus tussen de verschillende posities. Deel het blok daarom op in 
evenzovele delen als er onderdelen zijn (atleten- en botenweging, ingaande en uitgaande 
vlotten). Zorg dat je voorafgaand aan je positiewissel weet wat er van je verwacht wordt op je 
nieuwe positie en dat er een vervanger is voor de positie die jij verlaat. Maak hier goede 
afspraken over. 

 
Vragen ter voorbereiding 
a) Noteer de taakverdeling van de leden van de CC? Zijn er onhandige combinaties? 
b) Welke middelen heb je ter beschikking om op de CC met de overige leden van de jury en 

de wedstrijdleiding te communiceren? 
c) Waar moet je op letten bij het wegen van atleten? 
d) Waar moet je op letten bij het wegen van boten? 
e) Waar moet je op letten bij het controleren van boten voor die het water in gaan? 
f) Hoe bereid je je als lid van de CC op de wedstrijd voor? 
 

Competenties uit de checklist 

CHECKLIST KR-B 

Opdracht 1E – Controlecommissie B-a-B 

1. Voorbereiden op de wedstrijd 
A. Is op de hoogte van (wijzigingen in) de 

reglementen 
B. Is ruim op tijd aanwezig 
C. Zorgt voor juiste eigen kleding, uitrusting 

en conditie 
D. Controleert uitrusting roeiers, 

stuurlieden en baan 
E. Doorloopt stapsgewijs de fasen voor de 

start 
 

2. Toepassen spelregels 
A. Past spelregels toe 
B. Gebruikt signalen 
C. Straft waar nodig 

3. Begeleiden van de wedstrijd 
A. Kiest juiste positie 
B. Houdt controle over de race 
C. Grijpt op de juiste manier in 
D. Handelt als veiligheid of welzijn in het 

geding komen 
 

4. Omgaan met roeiers en coaches 
A. Gaat correct om met alle betrokkenen 
B. Communiceert gepast 
C. Legt eigen handelen uit 
 

5. Samenwerken met collega’s 
A. Houdt zich aan afspraken  
B. Overlegt effectief 
C. Ondersteunt collega’s 
D. Evalueert en vraagt feedback 
 

6. Afhandelen van formaliteiten 
A. Reageert op correspondentie 
B. Administreert zorgvuldig 
C. Rapporteert wangedrag 
D. Reflecteert op eigen handelen 
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2. Tijdwedstrijden    

A. Startgebied bij een tijdwedstrijd 
 
Werkprocessen 

 Gereedleggen en oplijnen van ploegen voorafgaand aan de start 

 Vóórstarten van ploegen  

 Starten van ploegen 

 Registreren van starttijden 
 

Doe-opdracht  
1. Als je bij een tijdwedstrijd bent ingedeeld in het startgebied, meld je dan ruim van tevoren bij 

je praktijkbegeleider (een lid van het start-, voorstart- of oplijnteam). Ga met je 
praktijkbegeleider naar het startgebied. Vraag hem wat je allemaal controleert om ervoor te 
zorgen dat alles aanwezig is en ook goed functioneert. 
Vraag ter voorbereiding 
Noteer wat jij zou controleren op werking en op aanwezigheid en waar je bij het begin van je 
blok op zou letten. 
 

2. Onder begeleiding van je praktijkbegeleider ga je zelf aan de slag in het startgebied. 
Vragen ter voorbereiding 
a) Hoe geef je volgens jou bij een tijdwedstrijd de ploegen een eerlijke, gelijke 

uitgangspositie bij de start. 
b) Noteer op welke manier volgens jou de verschillende functionarissen in het startgebied 

samenwerken. 
c) Wie is ervoor verantwoordelijk dat de tijdregistratie bij de start ordentelijk verloopt? 
 

Competenties uit de checklist 

CHECKLIST KR-B 
Opdracht 2A – Startgebied tijdwedstrijd 

1. Voorbereiden op de wedstrijd 
A. Is op de hoogte van (wijzigingen in) de 

reglementen 
B. Is ruim op tijd aanwezig 
C. Zorgt voor juiste eigen kleding, uitrusting 

en conditie 
D. Controleert uitrusting roeiers, 

stuurlieden en baan 
E. Doorloopt stapsgewijs de fasen voor de 

start 
 

2. Toepassen spelregels 
A. Past spelregels toe 
B. Gebruikt signalen 
C. Straft waar nodig 

3. Begeleiden van de wedstrijd 
A. Kiest juiste positie 
B. Houdt controle over de race 
C. Grijpt op de juiste manier in 
D. Handelt als veiligheid of welzijn in het 

geding komen 
 

4. Omgaan met roeiers en coaches 
A. Gaat correct om met alle betrokkenen 
B. Communiceert gepast 
C. Legt eigen handelen uit 

5. Samenwerken met collega’s 
A. Houdt zich aan afspraken  
B. Overlegt effectief 
C. Ondersteunt collega’s 
D. Evalueert en vraagt feedback 
 

6. Afhandelen van 
formaliteiten 

A. Reageert op correspondentie 
B. Administreert zorgvuldig 
C. Rapporteert wangedrag 
D. Reflecteert op eigen handelen 
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B. Commissie van Aankomst (CvA) bij een tijdwedstrijd 
 
Werkprocessen 

 Bepalen finishvolgorde 

 Zorgdragen dat finishvolgorde en tijdregistratie op een juiste manier worden gekoppeld 
 
Doe-opdracht  
1. Als je bij een tijdwedstrijd bent ingedeeld op de CvA, meld je dan ruim van tevoren bij je 

praktijkbegeleider (een mede-CvA-lid). Ga met je praktijkbegeleider naar het finishgebied. 
Vraag hem wat je allemaal controleert om ervoor te zorgen dat alles aanwezig is en ook goed 
functioneert. 
Vraag ter voorbereiding 
Noteer wat jij zou controleren op werking en op aanwezigheid, en waar je bij het begin van je 
blok op zou letten. 
 

2. Onder begeleiding van je praktijkbegeleider ga je zelf aan de slag. 
Vragen ter voorbereiding 
a) Noteer de taakverdeling van de aanwezigen op de CvA. 
b) Wie is ervoor verantwoordelijk dat de tijdregistratie bij de finish ordentelijk verloopt? 
c) Hoe wordt bij een tijdwedstrijd de wedstrijdtijd van een ploeg bepaald? 
 

Competenties uit de checklist 

CHECKLIST KR-B 
Opdracht 2B – Commissie van aankomst tijdwedstrijd 

1. Voorbereiden op de wedstrijd 
A. Is op de hoogte van (wijzigingen in) de 

reglementen 
B. Is ruim op tijd aanwezig 
C. Zorgt voor juiste eigen kleding, uitrusting 

en conditie 
D. Controleert uitrusting roeiers, 

stuurlieden en baan 
E. Doorloopt stapsgewijs de fasen voor de 

start 
 

2. Toepassen spelregels 
A. Past spelregels toe 
B. Gebruikt signalen 
C. Straft waar nodig 

3. Begeleiden van de wedstrijd 
A. Kiest juiste positie 
B. Houdt controle over de race 
C. Grijpt op de juiste manier in 
D. Handelt als veiligheid of welzijn in het 

geding komen 
 

4. Omgaan met roeiers en coaches 
A. Gaat correct om met alle betrokkenen 
B. Communiceert gepast 
C. Legt eigen handelen uit 

5. Samenwerken met collega’s 
A. Houdt zich aan afspraken  
B. Overlegt effectief 
C. Ondersteunt collega’s 
D. Evalueert en vraagt feedback 
 

6. Afhandelen van formaliteiten 
A. Reageert op correspondentie 
B. Administreert zorgvuldig 
C. Rapporteert wangedrag 
D. Reflecteert op eigen handelen 
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C. Baancommissaris bij een tijdwedstrijd 
 
Werkprocessen 

 Toezicht houden op het raceparcours van een tijdwedstrijd in het bijzonder bij kritieke 
punten zoals bij: 
o Bochten; 
o Obstakels; 
o Bruggen en vernauwingen. 
 

Doe-opdracht  
1. Als je bij een tijdwedstrijd bent ingedeeld als baancommissaris, meld je dan ruim van tevoren 

bij je praktijkbegeleider (je mede-baan-commissaris). Ga met je praktijkbegeleider naar de 
toegewezen positie langs de baan. Vraag hem wat je allemaal controleert en meeneemt om 
goed te kunnen functioneren. 
Vraag ter voorbereiding 
Noteer wat jij zou controleren en meenemen, en waar je bij het begin van je blok op zou 
letten. 
 

2. Onder begeleiding van je praktijkbegeleider ga je zelf aan de slag. 
Vragen ter voorbereiding 
a) Hoe geef je bij een tijdwedstrijd elke ploeg een eerlijke kans op een goede klassering? 
b) Wat wordt er van je verwacht als het gaat om waarnemen en/of ingrijpen? 
c) Noteer aan welke punten je aandacht besteedt om je taak als baancommissaris goed te 

kunnen uitvoeren. 
 

Competenties uit de checklist 

CHECKLIST KR-B 
Opdracht 2C - Baancommissaris tijdwedstrijd 

1. Voorbereiden op de wedstrijd 
A. Is op de hoogte van (wijzigingen in) de 

reglementen 
B. Is ruim op tijd aanwezig 
C. Zorgt voor juiste eigen kleding, uitrusting 

en conditie 
D. Controleert uitrusting roeiers, 

stuurlieden en baan 
E. Doorloopt stapsgewijs de fasen voor de 

start 
 

2. Toepassen spelregels 
A. Past spelregels toe 
B. Gebruikt signalen 
C. Straft waar nodig 

3. Begeleiden van de wedstrijd 
A. Kiest juiste positie 
B. Houdt controle over de race 
C. Grijpt op de juiste manier in 
D. Handelt als veiligheid of welzijn in het 

geding komen 
 

4. Omgaan met roeiers en coaches 
A. Gaat correct om met alle betrokkenen 
B. Communiceert gepast 
C. Legt eigen handelen uit 

5. Samenwerken met collega’s 
A. Houdt zich aan afspraken  
B. Overlegt effectief 
C. Ondersteunt collega’s 
D. Evalueert en vraagt feedback 
 

6. Afhandelen van formaliteiten 
A. Reageert op correspondentie 
B. Administreert zorgvuldig 
C. Rapporteert wangedrag 
D. Reflecteert op eigen handelen 
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Bijlage 1 
Toelichting Checklist competenties Kamprechter-B    

1. Voorbereiden op de wedstrijd 
A. Is op de hoogte van (wijzigingen in) de reglementen 

- De KR heeft kennis van RvR en HR van de KNRB en informeert zich omtrent ontwikkelingen via bv. circulaires 
van de KR-commissie 

- Oriënteert zich bv. via de website op de verkeersregels of bijzondere bepalingen 
 

B. Is ruim op tijd aanwezig 
- De KR meldt zich bij het hoofd van de jury en is aanwezig uiterlijk bij de start van de juryvergadering 
 

C. Zorgt voor juiste eigen kleding, uitrusting en conditie 
- De KR draagt kleding volgens RvR, geschikt schoeisel voor op steiger en boot, en beschikt over de noodzakelijke 

persoonlijke uitrusting 

- Verzamelt en test de materialen voor de uitoefening van de (eerste) ingedeelde functie, zoals vlaggen, bel, 
stopwatch, mega- en portofoon, maar ook loting, weeg- en startlijst 

- Beschikt over een toereikend visueel vermogen en voldoende fysieke gesteldheid 
 

D. Controleert uitrusting roeiers, stuurlieden en baan 
- De KR controleert primair in de Controlecommissie o.a. boten en riemen, gewicht stuurlieden en lichte 

roei(st)ers, kledingvereisten zoals uniformiteit en reclame 

- Controleert uitrusting baan en te gebruiken technische (communicatie)middelen 
 

E. Doorloopt stapsgewijs de fasen voor de start 
- Zijn alle ploegen van de race / het veld aanwezig i.v.m. indeling voorwedstrijden 

- Presenteren de ploegen zich overeenkomstig het RvR (tijdig, uniformiteit etc.)  

- Zijn de varende kamprechter, aligneur, tijdmeting en vlotpersoneel aanwezig en gereed 

- Is de wedstrijdbaan (golven)vrij etc. 

- De KR houdt rekening met specifieke aspecten voor tijdwedstrijden 
 

2. Toepassen van de spelregels 
A. Past spelregels toe 

- Start de race volgens de regels op eigen gezag (op niet-nationale wedstrijden) óf onder verantwoordelijkheid 
van een KR-A (op nationale wedstrijden) 

- Past regels toe 
 

B. Gebruikt signalen  
- Communiceert cf. RvR zoals bv. gebruik rode en witte vlag, aanroepen en toepassen startprocedure 
 

C. Straft waar nodig  
- Straft bij overtredingen en wangedrag conform de maatregelen van hoofdstuk 10 RvR 

- Doet dit op eigen gezag (op niet-nationale wedstrijden) óf onder verantwoordelijkheid van een KR-A (in 
specifieke functies op nationale wedstrijden, zie RvR). 

- Maakt altijd zelf aantekeningen bij strafmaatregelen 
 

3. Begeleiden van de wedstrijd 
A. Kiest juiste positie 

- Kiest positie die waarneming optimaal mogelijk maakt, in het bijzonder de varende kamprechter, maar ook bv. 
de organisatie van weging en Controlecommissie 

 

B. Houdt controle over de race 
- De KR reageert op het handelen van de ploegen en op omstandigheden als publiek/obstakels in de baan, 

onweer, golven 
 

C. Grijpt op de juiste manier in 
- Cf. RvR; daarbij is er verschil tussen race-gerelateerde functies (vooral varende KR) en Controlecommissie 
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D. Handelt als veiligheid of welzijn in het geding komen 
- Veiligheid heeft hoogste prioriteit (hulp bieden bij ongeval/onwel worden gaat vóór de wedstrijd). 

- Informeert wedstrijdleiding en/of veiligheidscoördinator en/of hulpdiensten adequaat 
 

4. Omgaan met roeiers en coaches 
A. Gaat correct om met alle betrokkenen  

- Uitgangspunt vormen “sportiviteit en respect” 

- Eigen gedrag en aanpak staan in relatie tot de roeiomgeving en -cultuur, rekening houdend met algemeen 
aanvaarde normen en waarden en ook met culturele verschillen. 

- Luistert naar argumenten en inzichten van anderen en kan eigen inzichten helder toelichten 

- Houdt daarbij gepaste afstand, onthoudt zich van adviezen en vertoont voorbeeldgedrag 
 

B. Communiceert gepast 
- In de geest van de wedstrijd en het veld (ook passend bij leeftijd en ervaring van de ploeg/roeiers): 

o Beleefd respectvol 
o Rustig 
o Duidelijk en ‘to the point’, beknopt (mede afhankelijk van functie) 
o Oprecht en ‘fair’ 
o Gefocust op de taak als kamprechter 
o Verstoort voorbereiding van de roeier zo min mogelijk  

 

C. Legt eigen handelen uit 
- Kan eigen handelen (+ observatie) en beslissingen (na de race) toelichten 
 

5. Samenwerken met collega’s 
A. Houdt zich aan afspraken  

- De KR houdt zich aan werkafspraken op alle plekken waar hij met meer mensen samen zit/werkt: degene(n) 
met wie hij in de boot zit, controlecommissie, startteam/aligneur, commissie van aankomst, 
baancommissarissen 

- Afspraken vallen binnen het kader van de richtlijnen gegeven door hoofd jury / wedstrijdleiding 

- Functioneert bij diverse door RvR bepaalde functies onder verantwoordelijkheid van een KR-A 

- Bereidt blok- en functiewissels voor 

- Bij functiewisseling is er aandacht voor overdracht of helderheid over de werkafspraken 
 

B. Overlegt effectief 
- Onder meer in de boot, bij de controlecommissie, startteam/aligneur, commissie van aankomst, 

baancommissarissen, en bij overdracht van functies bij blokwissel 
 

C. Ondersteunt collega’s 
- Waar nodig ook tegenover motorbootbestuurders of andere wedstrijdfunctionarissen 

- De KR laat nooit aan derden merken niet achter beslissingen van een collega-official te staan. Dit staat los van 
besluiten die in hiërarchische verhouding worden genomen (bijvoorbeeld: KR-A overrulet KR-B of varende 
kamprechter overrulet starter) 

 

D. Evalueert en vraagt feedback 
- Varende KR zoveel mogelijk na elke race met zijn KR-A (en eventueel de motorbootbestuurder) 

- Overige functies voorafgaand aan de blokwissel of waar nodig tijdens de taakuitoefening 

- Na de wedstrijd wordt een gezamenlijke evaluatie gehouden 

- Feedback (met nadruk op positief) en advies vragen en geven, zowel ervaren als onervaren KR’s 
 

 

6. Afhandelen van formaliteiten 
A. Reageert op correspondentie 

- Reageert op uitnodigingen van hoofden van jury en onderhoudt daarmee het contact 
 

B. Administreert zorgvuldig 
- Bij de Commissie van aankomst (finishvolgorde en KR) 

- Bij het invullen van weeglijsten (stuurlieden, roeiers en boten) 

- Bij de Controlecommissie (afvaart, opmerkingen materiaal) 

- Vermeldt maatregelen cf. RvR zoals uitsluiting of diskwalificatie op de uitslag 

- Óf op eigen gezag (in niet-nationale wedstrijden) óf onder verantwoordelijkheid van een KR-A (in specifieke 
functies bij nationale wedstrijden, zie RvR) 

- Levert desgevraagd bij bv. bezwaar een aanvullende verklaring 
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C. Rapporteert wangedrag  
- De KR meldt intimidatie door roeiers, coaches en betrokkenen of wangedrag van wedstrijdfunctionarissen bij 

verantwoordelijke KR-A en (eventueel) het hoofd jury 
 

D. Reflecteert op eigen handelen 
- Denkt bij elk optreden als KR na over wat goed gaat en wat leerpunten zijn 

- Neemt zich voor elk optreden voor om op een of twee punten te letten en reflecteert daar na afloop over 

- Laat zich waar mogelijk door collega’s bijstaan in de reflectie 
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Ruimte voor aantekeningen 
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