
Update kledingregels 
 
Tijdens de AV van 24 november zijn de kledingregels voor de stuur versoepeld en heeft het bestuur 
aangegeven welke uitleg moet worden gegeven aan het RvR ten aanzien van de reclameregels op 
het ondertenue. Tijdens deze AV heeft het bestuur ook de intentie uitgesproken om in overleg met 
een afvaardiging van de roeigemeenschap te komen tot een verdere versoepeling van de 
kledingregels die dan ook door de verenigingen en de kamprechters (kunnen) worden gehandhaafd. 
Kernwaarden ten aanzien van de kledingregels zijn veiligheid, herkenbaarheid, uitstraling, comfort 
en handhaafbaarheid. 
 
Op 21 februari heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met vertegenwoordigers van 
kamprechtercommissie, commissie wedstrijden, NSRF, De Maas, Nereus, Triton en Skoll. De 
verenigingen is gevraagd om input op te halen bij hun collega-verenigingen en de resultaten terug te 
koppelen, zodat er een zo groot mogelijk draagvlak kan ontstaan voor de aanpassingen. In de 
periode daarna heeft nadere afstemming plaatsgevonden over de uiteindelijke voorstellen voor 
aanpassing van het RvR dat nu als voorstel aan de AV voorligt. 
 
Roeitenue 
• Het shirt (singlet, al dan niet onderdeel van het roeipakje en T-shirt met mouwen) mag binnen 

de ploeg qua vorm verschillen (lengte van de mouw of mouwloos) en bevat geen elementen die 
niet in de beschrijving van het tenue voorkomen. Als het tenue specifieke elementen voorschrijft 
op de mouw dan mogen die ontbreken indien de mouwen daarvoor te kort zijn of in zijn geheel 
ontbreken. 

• Van de broek mogen twee versies (korte broek en lange broek) worden geregistreerd bij de 
KNRB. De twee versies mogen enigszins van elkaar verschillen, bijvoorbeeld door afwijkingen in 
de aan- of afwezigheid van strepen, maar zijn vanwege de herkenbaarheid in de basis hetzelfde. 
Op het formulier waarmee het tenue kan worden geregistreerd wordt nader toegelicht welke 
verschillen tussen de twee versies van de broek zijn toegestaan. De kamprechtercommissie 
heeft het laatste oordeel over de toegestane verschillen. 

• Tijdens een wedstrijd mag een roeier elke combinatie van de geregistreerde tenue-onderdelen 
dragen en binnen een ploeg mogen deze combinaties verschillen. 

• Tijdens het overleg werd door de aanwezige verenigingen aangeven aan dat er geen noodzaak is 
voor verschillen in regelgeving tussen nationale en niet-nationale wedstrijden mbt het 
roeitenue. 

 
Extra kleding 
De bovenstaande flexibiliteit zorgt ervoor dat er geen noodzaak meer is voor aanpassing van de 
regels mbt het ondertenue. 
• Een ondertenue mag onder elke versie van roeitenue worden gedragen. Als een ondertenue 

wordt gedragen dan moet die binnen de ploeg per vereniging uniform zijn. Een ondertenue 
hoeft niet door alle roeiers binnen de ploeg te worden gedragen. De lengte van de mouwen en 
van de broekspijpen mogen verschillen, de kleur en bedrukking niet. 

• Niet-nationale wedstrijden worden de mogelijkheid gegeven om, bij voorkeur in de bij de KNRB 
geregistreerde bepalingen, af te wijken van de eis dat de extra kleding uniform moet zijn. 

 
Dit resulteert in het voorstel om artikel 8 van het RvR als volgt te formuleren: 
 
Artikel 8 Roeitenue 
1. Onder roeitenue wordt verstaan een T-shirt en korte broek, singlet en korte broek of roeipakje, 

in voorkomen gelijk in kleur en onderscheidende elementen, zoals door het bestuur van de 
KNRB per vereniging is vastgesteld. Indien specifieke elementen voorkomen op de mouw van 



het T-shirt, kan het bestuur bepalen dat deze kunnen ontbreken op het singlet of roeipakje. In 
aanvulling daarop kan voor een vereniging een lange broek als onderdeel van het roeitenue 
worden vastgesteld. Deze lange broek kan gedragen worden over of in plaats van de 
vastgestelde korte broek. 

2. Roeiers en stuurlieden van verenigingsploegen en combinatieploegen moeten tTijdens een de 
race dient ieder ploeglid het voor zijn per vereniging vastgestelde roeitenue te dragen. Het is 
daarbij niet relevant welke van de in lid 1 genoemde uitvoeringen van het roeitenue gedragen 
wordt., in die ploeg, uniform gekleed zijn en wel tenminste in het voor de eigen vereniging 
voorgeschreven roeitenue, zoals dit is goedgekeurd door het bestuur ingevolge de bepalingen 
van het HR.  

1.3. Ieder ploeglid kan in aanvulling op het roeitenue extra kleding in de vorm van onderkleding, 
hoofddeksel of hoog opgetrokken sokken dragen. Extra kleding hoeft niet door alle ploegleden 
te worden gedragen, maar als het wordt gedragen moet het tijdens een race uniform zijn. 
Binnen een verenigingsploeg geldt dit voor alle ploegleden. Binnen een combinatieploeg geldt 
dit voor alle ploegleden per vereniging, in die ploeg. Hierbij wordt onder uniforme extra kleding 
verstaan dat de kleding identiek is in kleur en elementen zoals strepen. De lengte van mouwen 
en broekspijpen van de extra kleding en de uitvoering van het hoofddeksel (pet/cap) is vrij. 

2.4. Stuurlieden mogen – in afwijking van lid 21 – in aanvulling op, of in plaats van het 
verenigingstenue, andere kleding dragen zolang deze kleding ook in verenigingskleuren is. Ook 
mag tijdens een race een stuur de voor zijn vereniging gangbare clubblazer met licht overhemd 
en clubdas, alsmede een bij dit tenue horende broek dragen. Indien een stuur het vastgestelde 
roeitenue duidelijk zichtbaar draagt, is lid 3 van overeenkomstige toepassing. 

3. Het voor de eigen vereniging voorgeschreven roeitenue kan verschillen in de uitvoering (shirt 
met en zonder mouwen en met broek, roeipakje, etc.).  

4. Alle ploegleden van één vereniging in één ploeg dragen tijdens de races een identiek roeitenue, 
zowel in kleur, ontwerp als uitvoering. 

5. Ieder ploeglid kan bepalen of hij extra kleding draagt onder het roeitenue en/of een 
hoofddeksel. Voor zover extra onderkleding en/of een hoofddeksel wordt gedragen moet dat 
tijdens een race per vereniging, in die ploeg, uniform in kleur en uitvoering zijn. De lengte van 
broekspijpen en mouwen van deze extra kleding is vrij.  

5. Bij het oproeien is de kleding geheel vrij, met dien verstande dat rugnummers (indien van 
toepassing) steeds goed zichtbaar dienen te worden gedragen. 

6. Bij niet-nationale wedstrijden kan het Hoofd van de Jury bepalen dat lid 3 niet of in andere vorm 
van toepassing is, zolang dit duidelijk en tijdig is aangegeven. 

 
Reclame-uitingen 
• De reclame-uitingen op het roeitenue worden in overeenstemming gebracht met de FISA-regels 

voor wat betreft het roeipakje (singlet en korte broek). Reclame-uitingen op het roeitenue 
moeten per vereniging binnen de ploeg hetzelfde zijn, maar hoeven niet bij alle ploegleden 
aanwezig te zijn. 

• De ruimte die is gereserveerd voor de producent van het tenue mag in plaats daarvan ook 
worden gebruikt voor naam en/of handelsmerk van een Nederlandse instelling voor hoger 
onderwijs of een door de KNRB erkend RTC. 

• De reclame-uitingen op de onderbeenbedekking worden ook in overeenstemming gebracht met 
de FISA-regels, met dien verstande dat de reclame-uitingen niet alleen op de onderkleding, maar 
ook op de broekspijpen onder de knie mogen staan. Net als in de FISA-regels zal in het RvR 
worden bepaald dat de reclame-uitingen op de extra kleding per ploeglid mogen verschillen. 

• In aanvulling daarop zal in het RvR worden bepaald dat ook reclame-uitingen zijn toegestaan op 
de mouwen. De regels voor deze reclame-uitingen zullen overeenkomstig de reclame-uitingen 
op de onderbeenbedekking zijn. 



• Ten behoeve van sponsormogelijkheden van de KNRB voor bijvoorbeeld de NK’s en de 
klassementen wordt naar analogie van de FISA-regels de mogelijkheid voor reclame-uitingen op 
het tenue gereserveerd voor de KNRB. De KNRB krijgt het recht om voor specifieke velden het 
dragen van een petje dat door de KNRB ter beschikking wordt gesteld voor te schrijven. Dit is 
verglijkbaar met het recht dat de FISA heeft om het dragen van een ondershirt voor te schrijven. 
Indien de KNRB geen gebruik maakt van dit recht, dan is het dragen van en petje vrij, mits per 
vereniging uniform binnen de ploeg. De gereserveerde ruimte kan in dat geval gebruikt worden 
voor andere reclame-uitingen. 

 
Dit resulteert in het voorstel om artikelen 81 en 82 van het RvR aan te passen een nieuw artikel 83 
toe te voegen en de verdere artikelen te hernummeren. Als formulering van artikelen 81 t/m 83 
wort voorgesteld: 
 
Artikel 81 Reclame 
1. Het is toegestaan om reclame-uitingen te hebben - met inachtneming van artikel 82 tot en met 

85 - op boten, riemen, kleding, rug- en boegnummers, kamprechterkleding, kamprechterboten 
en op wedstrijdinstallaties voor zover ze het normale verloop van de 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. 

4.3. Uitingen van sponsoren hoeven niet hetzelfde te zijn op tenues, riemen of boten. 
5.4. 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. 

 
Artikel 82 Reclame op roeitenue1 
1. Op het roeitenue zijn andere aanduidingen dan in dit artikel beschreven, niet toegestaan. 
2. Op het shirt of vergelijkbaar onderdeel van het roeitenue mag een reclame-uiting staan van een 

of meer sponsors van de vereniging waarvoor de desbetreffende roeier uitkomt. Elke sponsor 
mag slechts eenmaal verschijnen op het tenue. 
 De totale reclame-uiting 
a. , inclusief ondergrond, mag staan op de borst en mag niet groter zijnniet meer dan 100 cm² 

;bedragen. 
b. mag staan op iedere afzonderlijke zijkant van het shirt, indien verticaal weergegeven en mag 

dan niet groter zijn dan 80 cm2. Wanneer het shirt gedragen wordt mag een dergelijke 
reclame-uiting niet overlappen met de voor- en/of achterkant van het shirt en alleen maar 
zichtbaar zijn aan de zijkant. Deze reclame-uitingen hoeven niet aan iedere zijde identiek te 
zijn. 

1. In totaal mogen er dus drie reclame-uitingen op het shirt staan. 
3. Op de voorzijde van het shirt of vergelijkbaar onderdeel van het roeitenue mag naast de in lid 2 

genoemde reclame-uitingen de naam en/of het handelsmerk van de fabrikant van het tenue 
staan, de naam en/of handelsmerk van een Nederlandse instelling voor hoger onderwijs òf een 
door de KNRB erkend RTC, mits de totale oppervlakte niet meer dan 30 cm² bedraagt en verder 
de producttechnologie, indien niet groter dan 10 cm2. 

4. Op de korte broek of vergelijkbaar onderdeel van het roeitenue mag de reclame-uiting staan van 
één sponsor van de vereniging waarvoor de desbetreffende roeier uitkomt. Deze reclame-uiting 

                                                      
1 Het is de interpretatie van het bestuur dat tijdens de race andere dan de hier genoemde reclame-uitingen op de 
roeikleding, tijdens de race niet zijn toegestaan. 
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mag, inclusief ondergrond, in totaal niet meer dan 50 cm² bedragen en mag op een of beide 
pijpen voorkomen. Indien sprake is van de goedgekeurde lange broek, moet deze reclame-uiting 
op het gedeelte boven de knie staan. 

1.5. Op de broek mag naast de in lid 4 genoemde reclame-uitingen, de naam en het handelsmerk van 
de fabrikant van het tenue staan, de naam en/of handelsmerk van een Nederlandse instelling 
voor hoger onderwijs òf een door de KNRB erkend RTC mits de totale oppervlakte niet meer dan 
30 cm² bedraagt en verder de producttechnologie, indien niet groter dan 10 cm2. 

6. Roeiers van één vereniging binnen één ploeg dragen dezelfde enhoeven niet hetzelfde aantal 
reclame-uitingen op het roeitenue te dragen, maar de reclame-uitingen die gedragen worden 
moeten wel identiek zijn.  

 
Artikel 83 Reclame op extra kleding 
1. Op extra kleding zijn andere aanduidingen dan in dit artikel beschreven, niet toegestaan. 
2. Onderkleding gedragen onder het shirt of vergelijkbaar onderdeel het roeitenue mag een 

reclame-uiting bevatten op het deel onder de elleboog, indien niet groter dan 50 cm2. Deze 
reclame-uiting is per roeier vrij. 

3. Een lange broek gedragen onder het roeitenue mag een reclame-uiting bevatten op het deel 
onder de knie, indien niet groter dan 50cm2. De reclame-uiting is per roeier vrij. 
Een vastgestelde lange broek als onderdeel van het roeitenue moet voldoen aan het bepaalde in 
artikel 0 lid 3 voor het deel boven de knie en het gestelde hierboven in dit lid voor het deel 
onder de knie. 

4. Indien een roeier duidelijk zichtbaar sokken draagt, geldt voor de sokken hetzelfde regime als 
hetgeen bepaald in lid 3 hierboven, met dien verstande dat de reclame-uiting mag voorkomen 
op hetzij de broek, hetzij de sokken. 

5. Op een lange broek gedragen onder het roeitenue en op duidelijk zichtbaar gedragen sokken 
mag de naam en handelsmerk van de fabrikant van het betreffende kledingstuk staan indien niet 
groter dan 10 cm2. 

6. In door het bestuur van de KNRB aan te wijzen velden kan de het bestuur het dragen van een 
hoofddeksel met KNRB-reclame-uitingen verplicht stellen. Dit hoofddeksel zal ter beschikking 
gesteld worden door de KNRB. Het hoofddeksel mag maximaal twee reclame-uitingen bevatten, 
ieder niet groter dan 50 cm2. 

7. Indien de KNRB geen gebruik maakt van dit recht, mag een hoofddeksel maximaal twee reclame-
uitingen bevatten, indien ieder niet groter dan 50 cm2. Deze reclame-uiting is per roeier vrij. 

 
Handhaving 
Handhaving geschiedt door de kamprechters. De verenigingen hebben aangegeven dat nieuwe 
kleding normaliter in oktober wordt besteld en dat daar rekening mee moet worden gehouden bij 
de handhaving. Er wordt vanuit gegaan dat iedereen zich op 1 januari 2020 heeft kunnen aanpassen 
aan de nieuwe regels Deze vormen overigens op alle punten een verruiming ten opzichte van de 
huidige regels. Daarbij zal bij wijze van overgangsmaatregel: 
• Overtredingen van de reclameregels in 2019 nog door de vingers worden gezien; 
• Lichte overtredingen van de uniformiteitsregels in 2019 door de vingers worden gezien of 

afgedaan met een berisping; 
• Zwaardere overtredingen van de uniformiteitsregels (bijvoorbeeld verschillende kleuren extra 

kleding) of het niet in verenigingstenue verschijnen wordt in 2019 in eerste in instantie bestraft 
met een boete en kan bij herhaling een zwaardere maatregel (bijvoorbeeld uitsluiting) tot gevolg 
hebben; 

• De wijze waarop vanaf 2020 de handhaving plaatsvindt zal in overleg met de 
kamprechtercommissie worden bepaald. 

Verenigingen helpen bij de handhaving door de correcte verenigingskleding (inclusief extra kleding) 
aan hun leden aan te bieden en hun leden te informeren over de kledingregels en de handhaving 
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daarvan. Mochten roeiers zich ondanks de inzet van verenigingsbestuurder nog onvoldoende 
houden aan deze regels, dan zal in de loop van 2020 worden bezien of het opleggen van een 
administratieve boete wel tot verbetering zal leiden. 
 
Communicatie 
Deze flexibelere regels worden direct na aanname tijdens de AV van 23 maart van kracht. De 
communicatie richting roeiers, coaches en wedstrijdfunctionarissen over de aanpassingen en 
handhaving is een taak van de KNRB (bureau, commissie wedstrijden en kamprechtercommissie) en 
de verenigingsbesturen. De kamprechtercommissie zal, in samenspraak met de NSRF, profcoaches, 
wedstrijdcommissarissen en competitiecommissarissen informeren over de wijze waarop de 
handhaving in 2019 zal plaatsvinden. Het bureau van de KNRB en de subcommissies van de 
commissie wedstrijden zullen door publicatie in de ledenpost en op de sociale media (bureau) en 
tijdens bijeenkomsten georganiseerd door de subcommissies de verenigingen verder zoveel als 
mogelijk informeren. De NSRF heeft aangeboden om eind september de nieuwe bestuursleden van 
de studentenverenigingen te informeren over de kledingregels, inclusief reclame-uitingen, zodat er 
zo min mogelijk fouten gemaakt worden bij de nieuwe bestelrondes van verenigingskleding. 
 


