
Aanpassing Huishoudelijk Reglement 
 
 
Voorgesteld wordt om het Huishoudelijk Reglement (HR) op twee punten aan te passen 
 
 
Deelname junioren met een buitenlandse nationaliteit aan nationale en internationale 
kampioenschappen 
Junioren mogen na de laatste aanpassingen van de FISA Rules of Racing ook voor Nederland 
uitkomen indien ze formeel “resident” zijn. In het HR is dat vertaald naar “ingeschreven in 
het BRP van een Nederlandse gemeente”. Dezelfde bepaling is doorgevoerd bij het kunnen 
deelnemen aan het Nederlands Kampioenschap. 
 
Artikel 57 lid 2 
Op Aan veld waar om een Nederlands Kampioenschap wordt gestreden kunnen alleen 
ploegen deelnemen die bestaan uit personen met de Nederlandse nationaliteit strijden om 
de titel Nederlands Kampioen. Aan een juniorenveld waar om een Nederlands 
Kampioenschap wordt gestreden kunnen ook personen met een andere nationaliteit dan de 
Nederlandse deelnemen mits zij ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen van een 
Nederlandse gemeente. 
 
Artikel 62 
Verkiesbaar tot roeier of stuurman van een vertegenwoordigende Nederlandse ploeg zijn 
slechts personen die in bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit. Voor een 
vertegenwoordigende Nederlandse juniorenploeg geldt dat een roeier of stuurman met een 
buitenlandse nationaliteit daar onderdeel van uit kunnen maken, mits zij ingeschreven staat 
in de Basisregistratie Personen van een Nederlandse gemeente, tenzij de organisatie van de 
betreffende roeiwedstrijd anders heeft bepaald. 
 
 
Consistente gebruik van de termen wedstrijden en roeiwedstrijden 
Het gebruik van (…) wedstrijden en roeiwedstrijden is conform de definities nu consequent 
in het Huishoudelijk Reglement doorgevoerd. Dit is onder andere van belang voor 
verenigingen waar ook andere sporten zoals kanoën of zeilen worden beoefend. Het HR van 
de KNRB heeft immers geen zeggingskracht over kanowedstrijden of zeilwedstrijden. 
 
Het betreft hier aanpassingen in artikelen 2, 49, 50, 51, 52, 60, 61 en 63. Details kunnen 
worden gevonden in de doorlopende tekst van het Huishoudelijk Reglement 
 
 
Tekstuele verbeteringen 
Deze kunnen worden gevonden in de doorlopende tekst van het Huishoudelijk Reglement. 
De tekstuele verbeteringen hebben geen invloed op de inhoud van het reglement. 


