
 

 

 

De Adviescommissie Veiligheid krijgt veel vragen nu de Richtlijn Zichtbaarheid per 1 november 
2022 verplicht is. Een samenvatting van de antwoorden: 

 

De KNRB vindt het belangrijk dat alle verenigingen zich bewust zijn van veiligheid op het water, 
zeker nu de drukte op het roeiwater en daarmee de incidenten toenemen. Daartoe is als eerste 
stap de richtlijn Zichtbaarheid, vastgesteld op de AV van november 2021, geïmplementeerd en 
per 1 november 2022 verplicht voor alle verenigingen. Zichtbaarheid is dus slechts één aspect 
van een veiligere roeiomgeving. 

 

Dit is ook het moment om de risico’s van je roeiwater (weer) eens onder de loep te nemen. Dat 
doet je vereniging wellicht al in de Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E), maar een 
specifieke analyse van het roeiwater ontbreekt ook vaak.  

 

Die RI&E is al langere tijd verplicht op grond van de wet. Als Adviescommissie Veiligheid willen 
wij verenigingen ondersteunen, waarbij nu de eerste stap het onderdeel roeiwater is. Als 
uitgangspunt kan de model RI&E van NOC*NSF gebruikt worden, waarbij wij advies kunnen 
geven over de roei-specifieke onderdelen daarin. 

 

De huidige geïmplementeerde Richtlijn Zichtbaarheid is een minimum richtlijn. Als vereniging 
maak je zelf de analyse op welke manier de veiligheid in de eigen situatie gewaarborgd kan 
worden. Daarvoor kunnen ook andere maatregelen nodig zijn, zoals het dragen van 
reddingsvesten, aangescherpte exameneisen of een aangepast vaarverbod.  

 

De Richtlijn Zichtbaarheid houdt in dat roeiers en/of stuurman aan de voor- en achterzijde van 
de boot goed zichtbare kleding moeten dragen. Deze Richtlijn geldt niet voor wedstrijden. 

 

Als vereniging bepaal je zélf wat voldoende zichtbaar is, gebaseerd op de risicoanalyse van het 
eigen roeiwater. Dat is in geen geval effen zwart, -donkerblauw, -groen, -grijs etc. 
Zichtbaarheid kan ook bereikt worden door een hesje over de verenigingskleding te dragen. 
High Visibility kleding (HiVis) is vaak de veiligste keuze. 

 

De Richtlijn is op al het roeiwater van toepassing, want veiligheid is tenslotte overal van belang.  



 

  

Die zichtbaarheid biedt niet alleen veiligheid voor de roeiers, maar valt in positieve zin ook op bij 
overige watergebruikers, zoals binnenvaartschippers en controlerende overheden. Je kunt als 
vereniging in overleg treden met de verschillende watergebruikers, om door middel van 
onderlinge afspraken de veiligheid te vergroten. 

 

Wij willen veilig sporten en betere zichtbaarheid helpt daarbij! 


