Tenue en bladen

Versie 09 maart 2017
Dit document beschrijft de eisen, richtlijnen en het proces dat de KNRB gebruikt voor
goedkeuring van tenues en bladen voor nieuwe lidverenigingen, permanente wijzigingen
en lustrumtenues.
Eisen aan tenues en bladen
De eisen aan bladen en tenues worden beschreven in het huishoudelijk reglement (HR)
en reglement voor roeiwedstrijden (RvR) van de KNRB. In dit document wordt een
samenvatting van de eisen gegeven, echter in alle gevallen zijn HR en RvR leidend.
Voor het beoordelen of bladen en tenues van verschillende verenigingen genoeg
onderscheidend zijn wordt gebruik gemaakt van het criterium dat ze op 100m afstand te
onderscheiden moeten zijn, dit naar beoordeling van de KNRB. Onderstaande adviezen
zijn dan ook bedoeld om de goedkeuring te vergemakkelijken en versnellen.
Bladen
Elke vereniging heeft bladen in zijn verenigingskleuren. De KNRB gebruikt de volgende
richtlijnen bij het goedkeuren van nieuwe/gewijzigde bladen:
• De voorzijde en achterzijde van de bladen dienen gelijk te zijn.
• Bladen dienen op 100m te onderscheiden zijn van bladen van andere verenigingen.
De volgende zaken zijn niet onderscheidend genoeg:
• Bladen met een witte achtergrond en één of meerdere strepen aan het eind van het
blad.
• Bladen die als enig onderscheid een klein logo hebben.
• Bladen die als enig onderscheid een zwarte tip hebben. Door de komst van de vortex
bladen is dit niet onderscheidend genoeg meer.
Tenues
Elke vereniging heeft een tenue in zijn verenigingskleuren. De KNRB gebruikt de
volgende richtlijnen bij het goedkeuren van nieuwe/gewijzigde tenues:
• Zowel de voorzijde als de achterzijde van het tenue dienen afzonderlijk op 100m te
onderscheiden zijn van tenues van andere verenigingen.
• Een vereniging heeft één tenue, ongeacht de verschijningsvorm (t-shirt/broek of
pakje) of degene die het draagt (competitieroeiers/wedstrijdroeiers).
• Het onder-tenue is geen onderdeel van het tenue.
De volgende zaken zijn niet onderscheidend genoeg:
• Een tenue met alleen een klein logo als enig onderscheid t.o.v. een bestaand tenue.
Zorg dat (onderscheidende) logo’s fors groter zijn dan een sponsoruiting,
bijvoorbeeld 300 cm2.
• Een tenue met alleen onderscheid in de hals of mouwen. Bij pakjes geeft dit niet
voldoende verschil.
• Een tenue met alleen onderscheid door middel van smalle strepen aan de zijkant.
• Een tenue met alleen onderscheid t.o.v. een andere vereniging door een diagonale
band de andere kant op.
• Een tenue met alleen onderscheid in de broek.
• Een tenue dat slechts onderscheidend is door een iets andere kleurtint

Sponsoruitingen
De regels rondom sponsoruitingen staan beschreven in het RvR, artikel 82-86.
Samengevat gelden de volgende regels:
• Op het shirt of vergelijkbaar onderdeel van het roeitenue mag een reclame-uiting
staan van één of meer sponsors van de vereniging waarvoor de desbetreffende
roeier uitkomt. Elke sponsor mag slechts één maal verschijnen op het tenue. Elke
reclame uiting, inclusief ondergrond, mag in totaal niet meer dan 100 cm2 bedragen.
• Een sponsor mag niet zowel op de voorzijde als achterzijde van het tenue staan.
• Roeiers van één vereniging binnen één ploeg dragen dezelfde en hetzelfde aantal
reclame-uitingen op het roeitenue.
• Een sponsoruiting verandert het tenue niet en hoeft dus niet bij de KNRB
aangevraagd te worden.
Tenue en bladen voor een nieuwe vereniging
Bij nieuwe verenigingen zijn het tenue en blad onderdeel van de
lidmaatschapsaanvraag, hier zijn geen kosten aan verbonden.
Tenue en bladen permanente wijzigingen
Een tenue en/of bladwijziging dient uiterlijk 1 oktober van het lopende jaar worden
aangevraagd via wedstrijdzaken@knrb.nl. Een goedgekeurde wijziging gaat per 1 januari
in. Eventueel kan een vereniging dispensatie krijgen om gedurende één jaar met zowel
het oude als het nieuwe tenue te varen. Deze dispensatie dient expliciet aangevraagd te
worden. Kosten voor aanvraag en goedkeuring van een permanente tenuewijziging zijn
50,- Euro.
Tenue en bladen lustrum
Een tijdelijke tenue- of bladwijziging voor een lustrum dient uiterlijk 1 mei van het
lopende jaar worden aangevraagd. Een goedgekeurde wijziging is van kracht van 1
september t/m 31 augustus (niet vòòr die datum). Gedurende deze periode is het niet
toegestaan de normale bladen of tenue te gebruiken. Na 31 augustus komt het
lustrumtenue en/of blad automatisch te vervallen en is het originele tenue en/of blad
weer geldig. Kosten voor aanvraag en goedkeuring van een lustrum tenue zijn 75,- Euro.
De aanvraag
Een aanvraag voor een tenue en/of blad dient uit het volgende te bestaan:
• Tekstuele beschrijving van het nieuwe blad en/of tenue).
• Plaatje van het nieuwe blad.
• Plaatje van zowel voorzijde als achterzijde van het tenue, inclusief broek.
• Alle logo’s/ tekeningen die op het tenue of blad staan in vector bestand. 1
Het aanvraagformulier op de volgende pagina kan voor de aanvraag gebruikt worden.
De aanvraag wordt alleen in behandeling genomen indien alle bovenstaande stukken
worden aangeleverd. Eventuele attachments bij de aanvraag samen niet meer dan 5mb,
maak anders gebruik van een we-transfer.
Een vector bestand is een grafische afbeelding die opgebouwd is uit vector informatie, die wordt
gemaakt in een grafisch tekenprogramma (zoals illustrator, InDesign, Adobe etc). Vanwege deze
eigenschap worden vector bestanden gebruikt voor drukwerk, zodat we in de toekomst het overzicht
netjes kunnen afdrukken.
1

Aanvraagformulier blad en/of tenue wijziging
Naam vereniging: ________________________________
Soort aanvraag:
0 Nieuwe vereniging per__________________
0

Permanente wijziging vanaf 1 januari_______

0

Lustrum tenue van 1 september t/m 31 augustus______

Tenue
Tekstuele beschrijving
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Blad
Tekstuele beschrijving
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

