
 
Wijzigingen Reglement voor Roeiwedstrijden 
 

Voor het reglement van roeiwedstrijden worden 10 clusters aan voorstellen 

gedaan. Het bestuur zal elk cluster separaat ter stemming aanbieden. 

 

1. Nieuw wedstrijdprogramma 

Voor de invoering van het nieuwe wedstrijdprogramma is artikel 13 volledig 

herschreven en is in artikel 3 “overwinningen” vervangen door 

“prestatiepunten”. In een aparte notitie zijn de veranderingen van het nieuwe 

wedstrijdprogramma uitgebreid beschreven. 

 

Artikel 3. Definities 

1. Roeien: Roeien is de voortstuwing van een verplaatsbare boot met of zonder 

stuurman, door spierkracht van een of meer roeiers, met behulp van riemen 

als enkelvoudige hefboom van de tweede orde en zittend met de rug in de 

richting van de beweging van de boot. 

Roeien op een machine of in een tank, hetwelk de roeibeweging in een boot 

simuleert, wordt ook beschouwd als roeien. 

2. Veld: Een veld is een serie races (een serie heats òf een serie 

voorwedstrijden en/of finale(s)) in een bepaald boottype tussen roeiers van 

een bepaalde categorie. Deze categorieën kunnen worden ingedeeld naar 

geslacht, leeftijd, gewicht en/of behaald aantal 

overwinningenprestatiepunten. De velden kunnen verroeid worden als 

tijdwedstrijd of als boord-aan-boord-wedstrijd. 

3. Ploeg: Onder ploeg wordt verstaan de roeiers die alleen of gezamenlijk een 

boot voortstuwen. Indien dit een gestuurde boot is, is ook de stuur onderdeel 

van de ploeg.  

4. Heat: Een heat is één race (finale) in een bepaald boottype tussen roeiers van 

een bepaalde categorie, die een winnaar kent. Binnen één veld kunnen dus 

meerdere heats geroeid worden die elk een winnaar kennen. 

5. Internationale wedstrijd: Een roeiwedstrijd over iedere afstand, die open 

staan voor alle bij de FISA aangesloten federaties en die voldoet aan de 

bepalingen van de FISA Rules of Racing. 

6. Alle in dit reglement in de mannelijke vorm aangeduide personen hebben 

betrekking op mannen en vrouwen, tenzij uit de tekst anders blijkt. 

 

Artikel 13. Velden voor Senioren 

1. Het Seniorenveld kan onderverdeeld worden in klassen op basis van de 

gemiddelde roeiprestaties van de roeiers in een ploeg.  

2. De roeiprestaties van een roeier worden uitgedrukt in prestatiepunten, voor 

ieder riemtype, boordroeien en scullen, afzonderlijk.  



3. De Seniorenvelden kunnen worden uitgeschreven voor de volgende klassen: 

Klasse-1, Klasse-2 en Klasse-3. Voor het boordroeien en het scullen wordt 

een gescheiden indeling in klassen bijgehouden. 

4. De onderverdeling in klassen wordt bepaald door het gemiddeld aantal 

prestatiepunten van de roeiers behaald in een klasserend veld zoals 

gedefinieerd in artikel 22. 

a. In een Klasse 1-velden mag iedereen starten. Het zijn open velden die 

geen beperkingen kennen ten aanzien van het aantal behaalde 

prestatiepunten. 

b. In een Klasse 2-veld mag een ploeg starten die bestaat uit roeiers die 

gemiddeld genomen minder dan acht prestatiepunten hebben.  

c. In een Klasse 3-veld mag een ploeg starten die bestaat uit roeiers die 

elk nog geen prestatiepunten hebben behaald. 

5. Een overwinning in een klasserend veld zoals gedefinieerd in artikel 22 

levert 1 prestatiepunt op. Daarnaast worden prestatiepunten verkregen met: 

− Eindklassering in een klassement. Elke roeier die in een seizoen 

minimaal twee keer in een ploeg heeft deelgenomen aan het 

Eerstejaars- of Developmentklassement, die in het eindklassement bij 

de eerste vier staat, krijgt voor het riemtype waarin gestart is een 

extra punt toebedeeld. Indien voor een klassement minder dan 12 

ploegen zijn ingeschreven dan krijgen bij 2 tot 5 inschrijvingen alleen 

de roeiers van de winnaar van het klassement een extra punt; bij 6 tot 

8 inschrijvingen de roeiers van beste twee ploegen van het 

eindklassement een extra punt en bij 9 tot 11 inschrijvingen de 

roeiers van de beste drie ploegen van het eindklassement een extra 

punt toebedeeld. 

Een roeier die in meerdere ploegen deel heeft genomen aan het 

Eerstejaars- of Developmentklassement krijgt per seizoen maximaal 

één extra punt (voor het riemtype waarin de meeste keren is 

deelgenomen) voor de eindklassering in een klassement toebedeeld. 

− Deelname aan grote wedstrijden zoals wereldbekerwedstrijden en 

mondiale- en Europese eindtoernooien. Elke roeier die heeft 

deelgenomen in een ploeg die op een Wereldbekerwedstrijd of op een 

mondiaal of Europees eindtoernooi heeft gestart, krijgt één of meer 

extra punten toegevoegd aan het individueel totaal volgens het 

volgende schema. 

 
Deelname aan de Olympische 

Spelen 

opwaarderen naar 12 punten voor 

zowel boordroeien als scullen 

Medaille behaald op de World 

Rowing Championships 

opwaarderen van het gestarte 

riemtype naar 12 punten en van het 

andere riemtype naar 8 punten 

Deelname aan de World Rowing 

of de European Rowing 

Championships 

opwaarderen van het gestarte 

riemtype naar 8  punten 

Medaille behaald op de World 

Rowing U23 Championships 

opwaarderen van het gestarte 

riemtype naar 8 punten 

Deelname aan de World Rowing 

U23 Championships 

opwaarderen van het gestarte 

riemtype naar 6 punten 

Deelname aan de World Rowing 1 punt toevoegen aan het totaal voor 



Junior Championships, de 

European Rowing Junior 

Championships of World Rowing 

Cup 

het riemtype waarin wordt gestart 

Indien het opwaarderen niet tot een hoger puntenaantal leidt dan wordt er 

1 punt toegevoegd aan het totaal aantal punten voor het riemtype waarin 

wordt gestart. 

 

6. Een wedstrijdgevende organisatie kan een aantal bijzondere seniorenvelden 

uitschrijven: 

 
Eerstejaarsvelden Developmentvelden 

Heren Eerstejaars acht Heren Development vier zonder stuur 

Dames Eerstejaars acht Dames Development vier zonder stuur 

Lichte Heren Eerstejaars acht  Lichte Heren Development vier zonder 

stuur 

Heren Eerstejaars vier met stuur Heren Development dubbeltwee 

Dames Eerstejaars vier met stuur Dames Development dubbeltwee 

Lichte Heren Eerstejaars vier Lichte Heren Development 

dubbeltwee 

Lichte Dames Eerstejaars 

dubbelvier (met of zonder stuur) 

Lichte Dames Development 

dubbeltwee 

 

a. Junioren worden gerekend tot de eerstejaars roeiers. Verder is een 

roeier eerstejaars tot en met het eerste roeiseizoen dat hij start in een 

klasserend veld. Het roeiseizoen voor eerstejaars loopt van 1 

september tot en met 31 augustus. 

b. Junioren en eerstejaars worden gerekend tot de tweedejaars roeiers. 

Verder is een roeier tweedejaars tot en met het tweede roeiseizoen 

dat hij start in een klasserend veld. Het roeiseizoen voor tweedejaars 

loopt van 1 september tot en met 31 augustus. 

c. In het Eerstejaarsveld voor acht met stuurman mogen alleen ploegen 

deelnemen die bestaan uit eerstejaars roeiers, eventueel aangevuld 

met maximaal 2 roeiers die ieder voor zich geen eerstejaars zijn, maar 

nog wel op 1 september van het lopende roeiseizoen voor eerstejaars 

tot Klasse 3-roeiers behoren. Geen van de acht roeiers mag hebben 

gestart op een World Rowing Junior Championships.  

d. In het Eerstejaarsveld voor dubbelvier (met of zonder stuurman)  en 

in het Eerstejaarsveld voor vier met stuurman mogen alleen ploegen 

deelnemen die bestaan uit eerstejaarsroeiers, eventueel aangevuld 

met maximaal 1 roeier die geen eerstejaars is, maar nog wel op 

1 september van het lopende roeiseizoen voor eerstejaars tot Klasse-3 

roeiers behoort. Geen van de vier roeiers mag hebben gestart op een 

World Rowing Junior Championships. 

e. In het Development Veld voor vier zonder stuurman mogen ploegen 

deelnemen die bestaan uit tweedejaars roeiers, alsmede uit roeiers die 

op 1 januari van het lopende jaar gezamenlijk niet meer dan 10 

prestatiepunten (boord- en scull-punten gezamenlijk) hebben 

behaald. 



f. In het Development Veld voor dubbeltwee mogen ploegen deelnemen 

die bestaan uit tweedejaars roeiers, alsmede uit roeiers die op 1 

januari van het lopende jaar gezamenlijk niet meer dan 5 

prestatiepunten (boord- en scull-punten gezamenlijk) hebben 

behaald. 

7. Indien Junioren of Veteranen deelnemen in een Senioren veld, dan tellen hun 

prestatiepunten in die velden mee voor de in dit artikel bedoelde klassen. 

8. Voor de klassenindeling maakt het geen verschil in welke gewichtscategorie 

de roeier de prestatiepunten heeft behaald. 

9. Bij ergometerwedstrijden geldt de hoogste klasse van het boordroeien of 

scullen. 

10. Voor buitenlandse ploegen die willen deelnemen aan Nederlandse 

wedstrijden geldt een werkwijze die is vastgelegd in Appendix B. 

 

  



1.2. Klasserende wedstrijden in het buitenland en deelname 

buitenlandse ploegen in Nederland 

 

In artikelen 22 en 25 verduidelijkt wanneer (buitenlandse) wedstrijden 

klasserend zijn. 

 

Artikel 22. Nationale wedstrijden en klasserende wedstrijden  

1. Nationale wedstrijden zijn wedstrijden die als zodanig zijn aangewezen door 

het bestuur van de KNRB. Het bestuur van de KNRB bepaalt jaarlijks welke 

roeiwedstrijden een nationale wedstrijd zijn. 

 Nationale wedstrijden kunnen klasserend zijn. 

2. Klasserende wedstrijden zijn nationale wedstrijden die als zodanig door het 

bestuur zijn aangewezen. 

Indien het bestuur een wedstrijd aanwijst als klasserende wedstrijd, is een 

veld dat voldoet aan de volgende voorwaarden een klasserend veld: 

Het veld   

a. is uitgeschreven voor Senioren of voor Senioren B volgens artikel 

13 lid 1, 

b. is uitgeschreven als boord-aan-boordwedstrijd, 

c. in boten van vrije constructie, en 

d. over afstanden tussen 1500 meter en 2500 meter. 

De Eerstejaarsvelden en Development velden zijn dus niet klasserend. 

3. Een veld op een buitenlandse wedstrijd dat voldoet aan de bepalingen a. t/m 

d. in het voorgaande lid is klasserend, tenzij het bestuur anders heeft 

bepaald. 

 

Artikel 25. Boord-aan-boordwedstrijden 

Een boord-aan-boordwedstrijd is een roeiwedstrijd waar ploegen van een veld 

tegelijkertijd – zo nodig ingedeeld in voorwedstrijden - naast elkaar starten en 

naast elkaar de baan kunnen afleggen. De eerste ronde van voorwedstrijden mag 

daarbij als time-trial worden gevaren. 

 

In Appendix B, dat op dit moment als uitvoeringsreglement is vastgesteld, 

worden de mogelijkheden voor deelname van buitenlandse ploegen vastgesteld. 

Met deze wijziging maken we het onderdeel van het RvR. De inhoud van 

Appendix B is onderling tussen een aantal wedstrijdorganisaties met veel 

internationale deelnemers afgestemd. 

 

APPENDIX B: Inschrijving van buitenlandse verenigingen (inclusief federaties) 

 

1. Ploegen met buitenlandse verenigingen kunnen altijd worden ingeschreven 

in Seniorenvelden 

2. Wedstrijdorganisaties kunnen een gecombineerd veld voor Klasse 2- en SB-

roeiers uitschrijven waarin ploegen met Nederlandse en/of buitenlandse 

verenigingen kunnen worden ingeschreven, waarbij alle roeiers in de ploeg 

dienen te voldoen aan de leeftijdseis voor SB-roeiers of de ploeg aan de 

overwinningseis voor Klasse 2-roeiers. 

3. Ploegen met buitenlandse verenigingen die in een (gecombineerd) Klasse 2- 

of Klasse 3-veld willen worden ingeschreven, moeten dit ten minste 14 dagen 



voor het sluiten van de inschrijving aanvragen bij de wedstrijdleiding. Bij 

deze aanvraag dient per ploeg, voor iedere roeier een volledig overzicht te 

worden overlegt van eventueel behaalde overwinningen in seniorenvelden 

op: 

a. Klasserende wedstrijden in Nederland; 

b. Internationale en zogenaamde “International Matches”(zoals deze 

door de FISA worden gedefinieerd en worden vermeld op de “FISA 

International Regatta Calendar”); 

c. De wereldkampioenschappen voor senioren en de 

wereldkampioenschappen onder 23 jaar; 

d. Olympische spelen en olympische kwalificatietoernoeien; 

e. Roeiwedstrijden in het kader van continentale, regionale of andere 

multisportevenementen (bijv. Universiade of Asian Games); 

f. Continentale en regionale kampioenschappen (bijv. het EK); 

g. Wereldbekerwedstrijden (World Rowing Cup) en; 

h. Elke andere wedstrijd in het buitenland, verroeid onder auspiciën van 

een bij de FISA aangesloten bond die: 

i. Is uitgeschreven als boord-aan-boordwedstrijd, met 

voorwedstrijden indien er meer inschrijvingen zijn dan banen 

waarin deze worden verroeid; 

ii. In boten van vrije constructie, en; 

iii. Over afstanden tussen 1500 en 2500 meter. 

4. Wanneer een ploeg, c.q. alle roeiers in een ploeg nog nooit een overwinning 

hebben behaald, in plaats daarvan een overzicht van enkele recent (uit het 

lopende en/of afgelopen kalenderjaar) op wedstrijden gevaren tijden dient te 

worden overlegd. Indien mogelijk met verwijzing naar op internet (ter 

verificatie) te raadplegen uitslagen van de desbetreffende wedstrijd(en). 

5. In geval van onjuiste of onvolledige opgave van behaalde overwinningen 

en/of geroeide tijden aan de betrokken ploeg een verbod zal worden 

opgelegd tot deelneming aan de desbetreffende wedstrijd. Wanneer deze 

onjuiste of onvolledige opgave pas aan het licht komt nadat voorwedstrijd of 

finale is geroeid, volgt diskwalificatie van de ploeg. De wedstrijdgevende 

organisatie dient een zodanig voorval ter kennis te brengen van het bestuur. 

6. Op basis van de overlegde informatie de wedstrijdleiding zal beoordelen of 

deelname in het gewenste veld reglementair is toegestaan (op basis van het 

aantal overwinningen) en/of qua niveau te billijken valt (vergelijking van 

eerder gevaren tijden met gemiddelde tijden voor het bewuste veld op 

Nederlandse wedstrijden). 

7. Wanneer de wedstrijdleiding positief besluit op het ingediende verzoek, de 

buitenlandse vereniging of federatie vervolgens de gelegenheid krijgt om via 

het KNRB-inschrijfsysteem in te schrijven.  

8. Aanvragen die korter dan 14 dagen voor de sluiting van de inschrijvingen 

worden ingediend, kunnen geweigerd worden. 

9. Deelname van ploegen met buitenlandse verenigingen aan de Eerstejaars- en 

Developmentvelden is niet mogelijk. 

10. Het “buiten mededinging” laten deelnemen van buitenlandse ploegen aan 

boord-aan-boord wedstrijden niet is toegestaan. 

 



Zolang het nieuwe wedstrijdprogramma nog niet is ingevoerd moet bij Klasse 2 

gelezen worden Overgangsklasse en Nieuwelingenklasse en bij Klasse 3 

Beginnelingenklasse. Bij prestatiepunten moet worden gelezen 

overwinningspunten. 

 

 

  



 

2.3. Opnemen uitslagen in ICT-systemen en aanmelden van 

wedstrijden 

We willen alle uitslagen en de kalender op een professionele manier aan de 

roeiwereld, de pers en andere geïnteresseerden. Goede afspraken over het 

aanleveren van uitslagen zijn daarvoor noodzakelijk. 

 

Artikel 35. Uitslag 

1. De wedstrijdgevende organisatie dient de uitslag van iedere race  digitaal dan 

wel schriftelijk zo spoedig mogelijk, evenwel binnen twee uur na de race en 

ten minste twee uur voor de volgende ronde, te publiceren. 

2. Indien er tegen verloop van een race of de uitslag een protest of bezwaar is 

ingediend en nog niet is afgehandeld, zal de publicatie duidelijk vermelden 

dat de uitslag voorlopig is en onder voorbehoud de uitkomst van dat protest 

en/of bezwaar. 

3. Een exemplaar van het programma met namen van de deelnemers en de 

uitslagen van de races dient binnen 3 dagen digitaal, in een door het bestuur 

voorgeschreven format, te worden gezonden aan het bestuur. 

3.4. Nationale wedstrijden met klasserende velden dienen de uitslagen de dag 

na afloop van de wedstrijd te uploaden in het digitale uitslagensysteem van 

de KNRB. 

 

Een goede administratie van de samenstelling van de ploegen is essentieel bij de 

nieuwe automatisering. Daarvoor is het nodig om afspraken te maken over 

protesten hierover en het moment waarop de uitslag en de samenstelling van de 

ploeg formeel vaststaat. 

 

Artikel 70. Protest 

1. Een ploeg kan protesteren tegen gebeurtenissen tijdens zijn race, tegen het 

optreden van een jurylid, tegen de samenstelling van de ploeg, of tegen de 

gepubliceerde uitslag van zijn race.  

2. Protesten tegen het optreden van een jurylid buiten de race, worden door de 

ploeg onmiddellijk mondeling kenbaar gemaakt aan het desbetreffende 

jurylid.  

3. Protesten tegen gebeurtenissen tijdens de race of tegen het optreden van een 

jurylid tijdens de race worden onmiddellijk na de finish van deze race 

kenbaar gemaakt door het opsteken van een arm door één van de leden van 

de ploeg, in elk geval voordat de ploeg het finishgebied heeft verlaten. 

In geval van overmacht, dit ter beoordeling van het hoofd van de jury, kan de 

betrokken ploeg protesteren bij het hoofd van de jury, zo spoedig mogelijk, 

doch uiterlijk 1 uur na afloop van de race. 

4. Protesten tegen de samenstelling van een ploeg in zijn race of tegen de 

gepubliceerde uitslag van zijn race, worden door de ploeg binnen één uur na 

publicatie daarvan van zijn race schriftelijk kenbaar gemaakt bij de 

wedstrijdleider. 

 

We willen het tijdstip van publicatie van het evenementenoverzicht vervroegen 

en daarvoor is het noodzakelijk dat ook het tijdstip voor het aanmelden van de 



wedstrijden een maand naar voren wordt geschoven, zodat er voldoende tijd is 

voor de controle van alle gegevens. 

 

Artikel 28. Tijdstip en inhoud van aankondiging 

1. De volledige tekst van de aankondiging van in het komende kalenderjaar in 

Nederland te organiseren evenementen dient uiterlijk 1 november oktober 

aan het bestuur te zijn verstrekt. Het bestuur draagt zorg voor publicatie. 

2. De aankondiging moet minimaal inhouden: 

a. de mededeling welke soort roeiwedstrijd wordt gehouden; 

b. plaats, dag en aanvangsuur van de wedstrijd; 

c. een opgave van de uitgeschreven velden; 

d. de hoogte van de inschrijfgelden met opgave van de wijze van 

betaling; 

e. de lengte van de baan en het aantal ploegen dat gelijktijdig kan 

starten; 

f. de wijze van inschrijving, het moment waarop deze wordt gesloten, 

zomede het moment van de loting; 

g. het emailadres en telefoonnummer voor noodgevallen; 

h. de naam van de wedstrijdleider, de naam van het hoofd van de jury en 

de naam van de veiligheidscoördinator; en 

i. de bijzondere bepalingen geldend voor deze wedstrijden. Deze 

bepalingen mogen niet in strijd zijn met de reglementen van de KNRB. 

De bijzondere bepalingen zijn onderworpen aan de goedkeuring van 

het bestuur; 

3. De aankondiging van klassementen moet minimaal inhouden: 

a. het in het tweede lid bepaalde onder c, d, f met uitzondering van de 

loting, g, h met uitzondering van de naam van de 

veiligheidscoördinator en i; 

b. de wedstrijden die meetellen voor het klassement; 

c. de methode van uitslagbepaling. 

 

 

  



4. Vervanging Senioren A door Senioren 

De huidige definitie voor Senioren A in het reglement is onjuist, dit wordt met 

het wijzigingsvoorstel gecorrigeerd. Verder maakt het gebruik van Senioren in 

plaats van Senioren A beter duidelijk dat alle andere categorieën een 

deelverzameling zijn van de categorie Senioren. 

 

Artikel 4. Categorieën roeiers 

Roeiers zijn onderverdeeld in de volgende categorieën: 

1. Junioren: Een roeier behoort tot de categorie Junioren tot en met 31 

december van het jaar waarin hij de leeftijd van 18 jaar bereikt. 

2. Senioren B: Een roeier die geen Junior meer is, behoort tot de categorie 

Senioren B tot en met 31 december van het jaar waarin hij de leeftijd van 22 

jaar bereikt. 

3. Senioren: Alle roeiers mogen starten in de categorie Senioren.Een roeier die 

geen Senior B meer is en nog niet tot de categorie Veteranen behoort, 

behoort tot de categorie Senioren A. 

4. Veteranen: Een roeier behoort tot de categorie Veteranen vanaf 1 januari 

van het jaar waarin hij de leeftijd van 27 jaar bereikt. 

 

Artikel 5. Lichte roeiers 

1. De categorieën Senioren A, Senioren B en Veteranen kennen de subcategorie 

licht. 

2. Een roeier behoort tot de subcategorie licht als het gemiddelde gewicht van 

de roeiers van een ploeg, gekleed in roeitenue, niet hoger is dan 70 kg en het 

gewicht van iedere roeier afzonderlijk niet hoger is dan 72,5 kg. Het 

maximum gewicht van een lichte skiffeur is 72,5 kg. 

3. Een roeister behoort tot de subcategorie licht als het gemiddelde gewicht van 

de roeisters van een ploeg, gekleed in roeitenue, niet hoger is dan 57 kg en 

het gewicht van iedere roeister afzonderlijk niet hoger is dan 59 kg. Het 

maximum gewicht van een lichte skiffeuse is 59 kg. 

4. In afwijking van lid 2 en 3 behoort een roeier respectievelijk roeister bij 

ergometerwedstrijden tot de subcategorie licht als hij of zij, gekleed in 

roeitenue, geen hoger gewicht heeft dan 75 kg respectievelijk 61,5 kg. Hierbij 

geldt geen maximum gemiddeld gewicht voor een ploeg. 

5. Onder roeitenue in de zin van dit artikel wordt verstaan ieder roeitenue, niet 

noodzakelijkerwijs het voor de betreffende vereniging voorgeschreven 

roeitenue. 

6. In afwijking van lid 2 en 3 geldt in de periode van 1 september tot en met 31 

januari een wintergewicht. Het wintergewicht is 2,5 kg hoger dan de in lid 2 

en 3 gestelde maximum individuele en gemiddelde gewichten.  

 

  



5. Eerlijkheid 

Na invoering van de botenweging is de wens geuit om de maatregel voor een te 

lichte boot te veranderen in het terugplaatsen naar de laatste positie. De 

tijdelijke voorziening die het bestuur daarvoor in het leven heeft geroepen wordt 

nu in artikelen 18 en 69 van het reglement opgenomen. Daarnaast worden de 

mogelijkheden om in te spelen op oneerlijke weersomstandigheden ruimer 

gemaakt en het voorschrijven van bijvoorbeeld GPS-trackers mogelijk gemaakt. 

 

Artikel 18. Overige eisen: 

1. Alle boten van vrije constructie moeten de volgende minimumgewichten 

hebben: 

− 1x 14 kg 

− 2x, 2–  27 kg 

− 2+ 32 kg 

− 4– 50 kg 

− 4+ 51 kg 

− 4x 52 kg 

− 4x+ 53 kg 

− 8+ 96 kg 

2. Het minimumgewicht is inclusief de onderdelen die nodig zijn voor het 

roeien, te weten: riggers, voetenboord, schoenen, slidings, bankjes (inclusief 

vastgemaakte matjes) alsmede luidsprekers en kabels (mits stevig vast aan 

de boot gemaakt), houders voor elektronische uitrusting alsmede de 

bijbehorende bedrading. Het minimumgewicht is exclusief riemen, 

boegnummer of andere onderdelen die niet stevig zijn vastgemaakt. Met 

stevig wordt bedoeld lijm-, schroef-, of nagelvast. Extra gewicht om de boot 

op het minimumgewicht te brengen moet stevig zijn vastgemaakt. aan de 

boot of aan de onderdelen noodzakelijk voor het roeien. Voorafgaand aan de 

weging moeten de extra onderdelen die geen onderdeel uitmaken van het 

minimumgewicht worden verwijderd. 

3. De ploeg is er voor verantwoordelijk dat de boot voldoet aan het 

minimumgewicht. 

4. Indien er tijdens een wedstrijd wordt gecontroleerd op minimumgewichten, 

dan is proefwegen van boten mogelijk vanaf 1 uur voor de eerste start van de 

wedstrijddag. Het hoofd van de jury draagt er zorg voor dat er boten voor de 

weging worden geselecteerd. Een lid van de controle commissie zal de ploeg 

informeren dat een boot is aangewezen voor de botenweging op het moment 

dat de ploegen het water verlaten na hun race. De ploeg wordt begeleid naar 

de botenweging. 

5. Indien een boot bij controle niet voldoet aan de eisen zoals vermeld in lid 1 

volgt terugplaatsing naar de laatste positie in de race. 

Indien dezelfde boot op een volgende controle op dezelfde wedstrijd in 

hetzelfde veld wederom niet voldoet aan de eisen zoals vermeld in lid 1 volgt 

uitsluiting. Indien meerdere boten binnen een ronde niet voldoen aan de 

eisen zoals vermeld in lid 1, worden de boten teruggeplaatst in aflopende 

volgorde van hun gewicht. 

6. Het is tijdens evenementen verboden apparatuur, bedoeld om signalen te 

zenden naar buiten de boot of te ontvangen van buiten de boot, in de boot 

voorhanden te hebben. De wedstrijdgevende organisatie kan echter bepaalde 



apparatuur toestaan of zelfs voorschrijven, mits de gelijke kansen voor de 

ploegen behouden blijven. 

 

Artikel 69. Disciplinaire maatregelen 

1. Disciplinaire maatregelen zijn: 

a. een berisping; 

b. een waarschuwing; 

c. uitsluiting; 

d. diskwalificatie; 

e. straftijd (uitsluitend bij tijdwedstrijden); 

e.f. terugplaatsing (uitsluitend bij die gevallen zoals specifiek beschreven 

in dit reglement). 

2. De juryleden zijn bevoegd alle disciplinaire maatregelen te treffen in alle 

gevallen van overtreding van de regels. 

3. Een berisping kan gegeven worden aan één of meer personen die zich 

onsportief of onbehoorlijk hebben gedragen. 

4. Een waarschuwing geldt voor de eerstvolgende of voor de lopende race 

waarin de ploeg deelneemt. Een ploeg wordt uitgesloten bij twee 

waarschuwingen geldig in dezelfde race. 

5. Een ploeg die wordt uitgesloten is uitgesloten voor alle races van dat veld. 

6. In ernstige gevallen kunnen één of meer personen worden gediskwalificeerd. 

Deze diskwalificatie strekt zich uit over één of meer velden en/of één of meer 

evenementen. Een diskwalificatie die zich uitstrekt verder dan het lopende 

evenement kan alleen worden uitgesproken door het bestuur. 

7. Als extra disciplinaire maatregel kan, uitsluitend bij tijdwedstrijden, een 

vooraf gepubliceerde tijdstraf worden opgelegd. Als richtlijn voor een 

tijdstraf geldt 1% van de gemiddelde totaaltijd. De tijdstraf wordt opgeteld 

bij de door de desbetreffende ploeg geroeide tijd. 

7.8. Terugplaatsing vindt plaats op basis van artikel 18 lid 5. Indien promotie 

naar een volgende ronde plaatsvindt op basis van een tijd, zal de 

teruggeplaatste ploeg verder geacht worden langzamer te zijn dan ploegen 

met dezelfde klassering in een andere race van dezelfde ronde. 

 

De bepalingen voor het fairnessprotocol zijn aangepast en verplaatst van artikel 

36 naar artikel 32. Toepassing van maatregel f. zal door het bestuur alleen 

worden toegestaan indien op 1 april van het lopende seizoen naar genoegen van 

het bestuur voor de betreffende roeibaan criteria zijn opgesteld op basis 

waarvan kan worden beoordeeld wanneer de omstandigheden op die roeibaan 

eerlijk zijn. In artikel 32 wordt nu verwezen naar Appendix A, omdat ook een 

Appendix B is geïntroduceerd. Artikel 36 heeft ook een kleine tekstuele 

aanpassing ondergaan. 

 

Artikel 32. Indeling en plaatsing 

1. Indelen is het verdelen van deelnemende ploegen over de eventuele 

voorwedstrijden. Plaatsen is het toewijzen van startboeien aan ploegen. 

2. Uitgangspunt is dat de indeling en plaatsing van ploegen in voorwedstrijden 

en directe finales plaatsvindt door middel van loting. Bij uitzondering kan het 

vaststellen van de indeling van deelnemende ploegen plaatsvinden door 

middel van gestuurd indelen en gestuurd plaatsen. 



3. De loting heeft plaats uiterlijk op de avond voorafgaand aan de wedstrijddag. 

Daarbij wordt de indeling van de deelnemende ploegen in eventuele 

voorwedstrijden vastgesteld en worden voorts de startboeien toegewezen. 

4. De indeling van de ploegen geschiedt na loting op de wijze zoals in de in de 

appendix A opgenomen tabellen is aangegeven uitgezonderd wanneer er 

tijdraces conform artikel 31.1 of heats conform artikel 31.5 worden gevaren. 

5. In plaats van de omschreven indeling van de ploegen volgens in de appendix 

A opgenomen tabellen, kan het FISA Progression System worden toegepast of 

kan het bestuur van de KNRB tot een ander afwijkend promotiesysteem 

besluiten. Een dergelijke afwijking zal uiterlijk drie dagen voor sluiting 

inschrijving gepubliceerd worden op de KNRB website. 

6. De wedstrijdgevende organisatie zal de uitslag van de indeling en de 

plaatsing terstond publiceren. De wedstrijdgevende organisatie vermeldt 

daarbij tevens welke ploegen doorgaan naar een eventueel volgende ronde 

(de ‘promotiecode’). 

7. Het plaatsen van ploegen in de volgende rondes (halve finales of finales) 

gebeurt door de winnaars uit de vorige ronde te laten loten om de middelste 

banen en de nummers twee op de direct daarnaast gelegen banen etcdaarop 

volgende ploegen op de daarnaast gelegen banen te loten.  

8. De indeling en plaatsing voor de volgende ronde dient zo spoedig mogelijk na 

de laatste ronde van het desbetreffende veld te worden gepubliceerd. 

9. Indien oneerlijke of onveilige weersomstandigheden verwacht worden, 

kunnen het hoofd van de jury en de wedstrijdleider gezamenlijk besluiten, tot 

de maatregelen zoals hieronder beschreven. Dit is slechts mogelijk indien 

vooraf er een door het bestuur, gehoord hebbende de 

kamprechtercommissie, goedgekeurd Fairnessprotocol een week voor de 

sluiting inschrijving is vastgesteld. 

a. Het gebruiken van de banen die de meest gelijke omstandigheden 

bieden; 

b. Races uitstellen of vervroegen; 

c. Races verroeien met minder banen; 

d. Time trials varen; 

e. Indien de voorwedstrijden als time trial zijn gevaren, kunnen de banen 

in de daarop volgende ronden in tegenstelling tot art. 32 lid 7 

toegewezen worden op een wijze welke in het Fairnessprotocol is 

vastgelegd; 

f. Indien de voorwedstrijden onder eerlijke omstandigheden zijn 

gevaren, kunnen de banen in de daarop volgende ronden in 

tegenstelling tot art. 32 lid 7 toegewezen worden op een wijze welke 

in het Fairnessprotocol is vastgelegd. 

Resultaten, waaronder gevaren tijden, uit vorige ronden kunnen gebruikt 

worden om baanverdelingen bij optie c., e. en f. vast te stellen. 

 

Artikel 36. Onvoorziene omstandigheden 

1. Indien een wedstrijd tengevolge als gevolg van onvoorziene omstandigheden 

of van overmacht niet kunnen kan plaatsvinden op de vastgestelde dag, is de 

wedstrijdgevende organisatie, na overleg met het bestuur, bevoegd deze op 

een andere dag vast te stellen. 



2. Indien een race tengevolge als gevolg van onvoorziene omstandigheden of 

van overmacht niet kan plaatsvinden op het vastgestelde tijdstip, is de 

wedstrijdgevende organisatie bevoegd deze op een ander tijdstip vast te 

stellen. 

3. Indien de wedstrijden tengevolge als gevolg van onvoorziene 

omstandigheden of overmacht niet kunnen plaatsvinden, ook niet op een 

andere dag, wordt een door het bestuur van geval tot geval vast te stellen 

percentage van de inschrijfgelden aan de inschrijvende verenigingen 

gerestitueerd. 

0. Indien de weersomstandigheden daar aanleiding voor geven kan de 

wedstrijdgevende organisatie op basis van een door het bestuur 

goedgekeurd protocol het aantal voor de wedstrijden te gebruiken banen 

reduceren. Dit protocol dient in ieder geval te voorzien in de wijze 

waarop de in artikel 32.6 bedoelde ‘promotiecode’ wordt aangepast. Een 

dergelijk goedgekeurd protocol dient uiterlijk een week voor de sluiting 

van de inschrijvingen te worden gepubliceerd. 

 

 

  



6. Competitieroeiers 

Dit cluster omvat twee voorstellen, namelijk enkele aanpassingen voor 

competitieroeiers die zijn voorbereid in overleg met de NOOC, waarbij een aantal 

bepalingen van het NOOC-reglement nu zijn opgenomen in het RvR, zodat er 

formeel geen strijdigheden meer zijn. 

 

Daarnaast is artikel 37 lid 2 verduidelijkt. 

 

Artikel 14. Velden voor competitieroeiers 

1. In een competitieveld mogen alleen competitieroeiers starten.  

2. Iedere roeier die beginneling is, is ook competitieroeier. Een roeier is ook 

competitieroeier als hij geen beginneling meer is, maar in het lopende 

kalenderjaar nog niet is gestart in een klasserend veld. Deze criteria gelden 

voor zowel boordroeien als scullen afzonderlijk. Een roeier kan dus 

boordroeiend competitieroeier zijn en scullend niet en vice versa. 

3. De competitievelden kunnen nader worden onderverdeeld in de volgende 

velden: 

− Ervaren: In het ervaren competitieveld mogen alleen ploegen starten 

bestaande uit competitieroeiers. 

− Onervaren: In het onervaren veld mogen alleen ploegen starten 

bestaande uit competitieroeiers die na 1 januari van het jaar voor het 

lopend roeiseizoen lid zijn geworden van een roeivereniging en 

hiervoor (1 januari van het jaar voor het lopende roeiseizoen) nog niet 

minder dan een jaar geleden voor het eerst zijn gestart op een 

roeiwedstrijd. 

4. In het clubveld mogen alleen ploegen starten bestaande uit competitieroeiers 

die allen (inclusief de stuurman) lid zijn dezelfde roeivereniging. 

 

Artikel 37. Vervanging 

1. Het is geoorloofd ten hoogste de helft van het aantal roeiers zoals 

ingeschreven ten tijde van de loting, zomede de stuur van een ploeg, te 

vervangen door anderen. Dit dient schriftelijk onder opgave van hun namen 

en geboortejaren met vermelding van hun categorie/klasse en de vereniging 

waarvan men lid is, ten minste één uur voor de aanvang van de eerste race, 

waaraan de ploeg zal deelnemen, te worden ingediend bij de wedstrijdleider. 

2. De roeiers en de stuur van een ploeg die hebben deelgenomen aan een 

voorwedstrijd, of binnen 1 uur voor aanvang van de aanvang van de eerste 

race, mogen niet worden vervangen tenzij sprake is van een acuut 

ziektegeval of een ongeluk, zo nodig ten genoegen van de wedstrijdleider 

bevestigd door een medische verklaring. Ditzelfde geldt voor de stuur van 

een ploegvervanging binnen 1 uur voor aanvang van de eerste race. 

3. Indien er meer roeiers dan roeiplaatsen in de boot kunnen worden 

ingeschreven in het inschrijfsysteem, dan is het, in tegenstelling tot lid 1 en 2 

toegestaan deze onderling te wisselen. In geval van een acuut ziektegeval of 

ongeluk, zo nodig ten genoegen van de wedstrijdleider bevestigd door een 

medische verklaring,  mag er vervanging plaatsvinden door roeiers die 

niet  vermeld staan in het inschrijfsysteem. 

2.4. Voor velden uitgeschreven voor onervaren competitieroeiers is het 

toegestaan te allen tijde de stuur van de ploeg te wijzigen. 



3.5. Een skiffeur mag niet worden vervangen. 

4.6. Een wedstrijdgevende organisatie kan voor het verwerken van een 

vervanging administratiekosten heffen. 

 

  



 

7. Veiligheid 

De veiligheidseisen die aan de schoenen worden gesteld zijn met deze 

aanpassing in overeenstemming met de eisen van de FISA. Dit zorgt bij deelname 

aan de Koninklijke / Holland Beker niet meer voor verrassingen. 

 

Artikel 17. Veiligheidseisen 

1. Alle boten moeten voorzien zijn van een witte bal met een diameter van 

tenminste 4 cm, vervaardigd van massief rubber of soortgelijk materiaal en 

voorzien van een aangegoten rubber schede, die de punt van de voorsteven 

afdoende omvat. Indien de voorsteven zodanig is geconstrueerd, dat dezelfde 

bescherming en zichtbaarheid (wit) als door de bal wordt geboden aanwezig 

is, is het voorgaande niet van toepassing. 

2. De boten dienen uitgerust te zijn met een voetenbord of schoenen van een 

zodanige constructie, dat de roeiers onmiddellijk en zonder vertraging los 

kunnen komen van de boot zonder hun handen te gebruiken. Indien 

hielstrings of een soortgelijke constructie gebruikt wordt, dan mag de hak 

niet meer dan 7 cm omhoogkomen. Indien een roeier zijn voeten pas kan 

verwijderen nadat hij veters of klittenband heeft geopend dan moet er een 

voorziening zijn bevestigd die met een enkele handbeweging te openen is. 

Indien een dergelijke voorziening in de boot is bevestigd dient deze te 

functioneren. 

3. De opening van de stuurplaats moet tenminste 70 cm lang zijn en over een 

lengte van tenminste 50 cm even breed zijn als de boot. Het binnenoppervlak 

moet glad zijn en geen enkele belemmerende constructie bevatten die de 

stuurplaats verkleint. 

4. De kanten van alle riembladen moeten over hun gehele omtrek de volgende 

minimale dikte hebben: voor boordriemen: 5 mm; voor scullriemen 3 mm. 

Deze dikte wordt gemeten op 3 mm van de kant van een boordriem en op 2 

mm van de kant van een scullriem. 

  



8. Losse aanpassingen 

 

Geluidsignaal: Ploegen die als niet gefinisht worden geclassificeerd krijgen geen 

geluidssignaal. 

 

Artikel 21. Eisen aan de wedstrijdbaan 

1. De wedstrijdbaan wordt bij boord-aan-boord-races zo mogelijk in een rechte 

lijn uitgezet. 

2. Indien in de wedstrijdbaan, bij boord-aan-boord-races, bochten aanwezig 

zijn, worden daarin merktekens geplaatst, zodanig dat iedere deelnemende 

boot van de startlijn tot de lijn van aankomst een gelijke afstand heeft af te 

leggen. 

3. Bij boord-aan-boord-races bedraagt de breedte van het voor iedere boot 

beschikbare vaarwater over de gehele lengte van de baan ten minste 12,5 

meter. 

4. De buitenbegrenzingen van de wedstrijdbaan worden door duidelijk 

zichtbare tekens aangeduid. 

5. Bij boord-aan-boord-wedstrijden dient op iedere 500 meter duidelijk te zijn 

aangegeven, hoeveel meters zijn afgelegd. 

6. Boei 1 bevindt zich in beginsel aan de bakboordzijde van de wedstrijdbaan. 

7. Start  en finishlijn dienen duidelijk te zijn aangegeven. 

8. Een geluidssignaal, dat hoorbaar moet zijn voor alle finishende ploegen, moet 

het overschrijden van de aankomstlijn voor elke ploeg aangeven. 

 

Weging lichte roeiers: Deze aanpassing is een voorziening voor lichte velden die 

over meerdere dagen worden geroeid, zoals dat op het NK-klein enige jaren 

gebeurt. Tevens is een voorziening toegevoegd waarin staat omschreven hoe 

wordt gehandeld bij vervanging van lichte roeiers. 

 

Artikel 38. Weging  

1. Bij nationale wedstrijden moet het wegen van de lichte roeiers plaatsvinden 

op een geijkte weegschaal op elke wedstrijddag tussen één en twee uur voor 

hun eerste race van het desbetreffende veld. De lichte roeiers van een ploeg 

gezamenlijk moeten zich daartoe, op de door de wedstrijdgevende 

organisatie aan te wijzen plaats laten wegen.  

2. Indien tijdens een wedstrijd twee rondes van een veld plaatsvinden op 

dezelfde dag en roeiers in de tweede ronde niet hoeven te roeien in de eerste 

ronde van die dag, zullen de roeiers van de tweede ronde gewogen worden 

op dezelfde tijd als de roeiers van de eerste ronde. 

3. Wanneer roeiers van een ploeg behorend tot de subcategorie licht reeds zijn 

ingewogen, en binnen de tijd toegestaan voor de weging, een roeier van die 

ploeg wordt vervangen zoals beschreven in art. 37 lid 2, dan kan de 

vervangende roeier binnen de termijn die geldt voor de eerste race waarvoor 

de roeier wordt vervangen alleen wegen, dus niet tezamen met de gehele 

ploeg. Het gemiddelde gewicht van de ploeg met de vervangende roeier mag 

het gemiddeld toegestane gewicht van de ploeg niet overschrijden.  

4. Indien een roeier of ploeg binnen de daarvoor gestelde termijn van hun 

weging, niet aan de eisen voldoen die gelden voor deze weging, zal de ploeg 

zijn uitgesloten voor dit veld. 



1.  

2.5. Het wegen van stuurlieden waarvoor conform lid 7.3 een 

minimumgewicht geldt moet plaatsvinden op een geijkte weegschaal op elke 

wedstrijddag tussen één en twee uur voor hun eerste race van de dag. De 

stuurlieden moeten zich daartoe, op de door de wedstrijdgevende organisatie 

aan te wijzen plaats laten wegen. De stuur hoeft zich niet tegelijkertijd met de 

rest van zijn ploeg te laten wegen. 

3.6. De controlecommissie kan te allen tijde (voor en na de race) de ballast 

van een stuur controleren.  

4.7. Bij een redelijk vermoeden van een onreglementaire wijziging van de 

samenstelling van een ploeg kan de controlecommissie onder andere extra 

wegingen uitvoeren. 

 

Startprocedure: De startprocedure voor de verkorte start wordt verduidelijkt. 

 

Artikel 44. De startprocedure 

1. De starter volgt teneinde de ploegen weg te starten de volgende procedure: 

a. Bij starten met een vlag: 

De starter begint de startprocedure met het commando "Gereed! ". Als 

er gealigneerd is noemt hij de namen van de ploegen in boeivolgorde. 

Na het noemen van de laatste ploeg geeft de starter het commando 

"Opgelet!" vervolgens heft de starter de startvlag. Na een duidelijke 

pauze start hij met het commando "AF!" en het tegelijkertijd zijwaarts 

omlaag zwaaien van de vlag. 

De startvlag is een rode vlag en kan voorzien zijn van een wit kruis 

vanuit de hoekpunten. 

b. Bij starten met een lichtinstallatie: 

Voorafgaande aan de startprocedure zijn alle lichten uitgeschakeld. De 

starter begint de startprocedure met het commando "Gereed! ". Als er 

gealigneerd is noemt hij de namen van de ploegen in boeivolgorde. Na 

het noemen van de laatste ploeg geeft de starter het commando 

"Opgelet!". Vervolgens schakelt hij het rode licht in. Na een duidelijke 

pauze start hij door het indrukken van een knop waarmee 

tegelijkertijd het licht verandert van rood in groen en een 

geluidssignaal klinkt uit de luidsprekers. 

2. In bijzondere omstandigheden kan de starter de verkorte procedure volgen. 

Hij moet de ploegen vooraf daarover informeren. Bij deze procedure wordt 

het noemen van de namen van de ploegen achterwege gelaten en vervangen 

voor het commando “Alle ploegen”. 

3. Indien buitenlandse ploegen deelnemen aan de race kan de starter besluiten 

het internationale startcommando te hanteren. 

 

Dead-heat in voorrondes: De in de praktijk gebruikte methode bij gelijk 

finishende ploegen in voorrondes wordt hiermee reglementair vastgelegd. 

 

Artikel 47. Aankomst 

1. Een ploeg is aangekomen op het moment dat haar boot de lijn van aankomst 

met zijn voorsteven passeert. 



2. Indien een of meer roeiers in het water vallen, blijft de race geldig. Indien een 

ploeg zonder haar stuur aankomt, wordt deze ploeg geacht de baan niet te 

hebben afgeroeid. 

3. Indien de commissie van aankomst vaststelt, dat een boot de lijn van 

aankomst niet heeft gepasseerd, wordt de betrokken ploeg uitgesloten, 

behalve in geval van overmacht, ter beoordeling door de kamprechter. 

4. In het geval dat twee of meer boten tegelijkertijd de lijn van aankomst 

passeren én deze boten allen zouden promoveren naar een volgende ronde, 

zijn alle boten door naar de volgende ronde. In het geval dat twee of meer 

boten tegelijkertijd de lijn van aankomst passeren en deze boten niet allen 

zouden promoveren naar een volgende rondeprecies tegelijk de lijn van 

aankomst passeren, wordt een beslissingswedstrijd door de kamprechter 

vastgesteld. Deze ploegen kunnen in onderlinge overeenstemming de 

wedstrijdgevende organisatie verzoeken, de plaatsen tussen de betrokken 

ploegen te verdelen. In het geval van een eerste plaats in de finale worden 

beide ploegen geacht een eerste prijs te hebben behaald, welke - indien van 

toepassing - meetelt voor de klasse-indeling. 

 

Gebruik vlag door de kamprechter: De onderstaande aanpassing is een 

verduidelijking naar aanleiding van een recente beroepsprocedure. 

 

Artikel 61. Bevelen tijdens de race 

1. De witte vlag wordt door de kamprechter gebruikt voor het geven van 

bevelen aan een of meer ploegen. 

2. Indien een ploeg om wat voor een reden dan ook geacht wordt haar koers te 

wijzigen, steekt de kamprechter de witte vlag omhoog, roept de betreffende 

ploeg aan en wijst vervolgens met de witte vlag naar de zijde naar welke kant 

de koers gewijzigd dient te worden. 

1.3. Indien een ploeg om wat voor een reden dan ook geacht wordt te stoppen, 

steek de kamprechter de witte vlag omhoog, roept de betreffende ploeg aan 

gevolgd door het commando “stop”. 

2.4. Ieder bevel tot staken van de race, hetzij door de kamprechter, hetzij door 

de starter, wordt gegeven door het zwaaien van een rode vlag na het luiden 

van een bel. 

 

Geluidssignaal: De formulering van het signaal in overeenstemming gebracht 

met artikel 21. 

 

Artikel 67. Taak van de commissie van aankomst 

1. Onder verantwoordelijkheid van het hoofd van de commissie van aankomst 

stelt de commissie van aankomst per race de volgorde van aankomst van de 

boten met de gemaakte tijden vast. 

2. De commissie van aankomst geeft de uitslag aan de wedstrijdleider door 

nadat de kamprechter te kennen heeft gegeven dat de race correct is 

verlopen. 

3. Eén van de leden van de commissie geeft door een duidelijk geluidssignaal 

voor elke ploeg aan, dat zij de lijn van aankomst passeert. 

 



Controle op gedrag: De gedragingen van roeiers buiten de wedstrijd en het 

publiek zijn de verantwoordelijkheid van de wedstrijdorganisatie en kunnen zo 

mogelijk leiden tot een procedure bij de tuchtcommissie. Het is geen specifieke 

taak van de controlecommissie. 

 

Artikel 68. Taak van de controlecommissie 

1. Onder verantwoordelijkheid van het hoofd van de controlecommissie 

controleert de controlecommissie of het materieel, de stuurlieden en de 

roeiers aan de reglementen voldoen. 

2. De leden van de controlecommissie laten ploegen wier materieel, roeiers 

en/of stuurlieden niet voldoen aan het gestelde in de reglementen niet 

uitvaren. Zij melden dit aan de wedstrijdleider. 

3. De leden van de controlecommissie controleren voor zo ver van toepassing: 

a. of het materieel aan de reglementen voldoet; 

b. de kleding van roeiers en stuurlieden; 

c. de categorie en klasse van de roeiers; 

d. het startnummer van de deelnemende ploeg; 

e. de samenstelling van de ploeg; 

f. het gewicht van de stuurlieden, van de lichte roeiers en van de 

boten; 

g. het gewicht van de eventuele ballast van de stuurlieden en de 

boten voor en na de race; 

h.g. de gedragingen van de roeiers. 

4. De leden van de controlecommissie melden aan de wedstrijdleider en de 

starter de geconstateerde afwijkingen.  

5. De dopingcontrole en de procedure bij deze controle vindt plaats conform de 

bepalingen in het Dopingreglement. De leden van de controlecommissie 

zorgen ervoor dat roeiers die zijn aangewezen voor de dopingcontrole, deze 

zo snel mogelijk na de ontscheping ondergaan. 

 

Kamprechterkleding: Dit is een voorziening met het oog op de in voorbereiding 

zijnde aanpassing van het tenue voor de kamprechters. 

 

Artikel 77. Reclame 

1. Het is toegestaan om reclame-uitingen te hebben - met inachtneming van 

artikel 78 tot en met 81 - op boten, riemen, kleding, rug  en boegnummers, 

kamprechterkleding, kamprechterboten en op wedstrijdinstallaties voor 

zover ze de normale verloop van wedstrijden niet verstoren of belemmeren.  

2. Reclame-uitingen kunnen bestaan uit een naam, merk, logo of product. Eén 

reclame-uiting kan bestaan uit een of meer van deze elementen. Zolang deze 

elementen direct naast elkaar zijn geplaatst, tellen ze als één reclame-uiting. 

3. Roeiers van één vereniging behoeven niet dezelfde en niet hetzelfde aantal 

reclame-uitingen te dragen. 

4. Uitingen van sponsoren hoeven niet hetzelfde te zijn op tenues, riemen of 

boten. 

5. De oppervlakte wordt berekend door verticale en horizontale lijnen te 

trekken onder een rechte hoek van de uiterste punten van de uiting. De 

achtergrond van de uiting die een andere kleur heeft dan de oppervlakte die 

het bedekt, wordt tot de oppervlakte van de uiting gerekend. 



  



9. Tekstuele aanpassingen 

Er zijn in de tekst wat spelfouten en fouten in de interpunctie verbeterd. Deze 

aanpassingen zijn in het volledige document met de track changes na te speuren, 

maar hier niet één voor één opgesomd. 

 

10. Datum van ingang 

De ingangsdatum van alle wijzigingen in de clusters 2 tot en met 10 is 1 januari 

2016. Over de ingangsdatum van de wijzigingen in cluster 1 wordt separaat 

gestemd. 

 

Artikel 85. Slotbepaling 

Dit Reglement voor Roeiwedstrijden doet alle voorgaande vervallen en treedt op 

1 januari 2016 in werking. 

 


