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Begrippen 

 

vereniging: Koninklijke Dordrechtsche Roei- en Zeil Vereeniging 

  (KDR&ZV) 
ALV: Algemene LedenVergadering 

HR: Huishoudelijk Reglement 
bestuur Het door de ALV gekozen bestuur van de KDR&ZV 

RC: Roeicommissaris 
commissaris: Een op grond van artikel 14  HR benoemde functionaris 

instructeur: Degene die bevoegd is tot het geven van roei-instructie 

jeugdlid: Lid jonger dan 15 jaar 
materiaal: Alle eigendommen van de vereniging, voornamelijk de 

 boten met toebehoren, bruggen en vlotten 
KNRB: Koninklijke Nederlandsche Roei Bond 
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 van de KNRB 
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Artikel 1 De roeiafdeling 

Lid 1. Onder de roeiafdeling, waarop dit reglement van toepassing is, 
wordt verstaan de (roei-)leden van de KDR&ZV, de boten en het bij 

de vereniging in eigendom zijnde terrein met roeicomplex aan het 
Wantij. Dit bestaat o.m. uit een loods voor de opslag van boten 

incl. toebehoren en ander materiaal, een werkplaats, 
opslagruimten, toiletten, douches, wasruimten en een sociëteit. 

Verder vlotten, steigers, een woning (de Ark), een overdekte 
roeibak, de afrasteringen, toegangspoorten, enz. 

Lid 2. Een ieder die zich op de terreinen, bruggen, vlotten, in de 
gebouwen of boten van de vereniging bevindt of deelneemt aan 

verenigingsactiviteiten, doet dit voor eigen rekening en risico.  

Artikel 2 De roeicommissie 

Lid 1. Er is een roeicommissie die, met inachtneming van het bepaalde in 
artikel 13 e.v. van het HR, leiding geeft aan de roeiafdeling. Zij 
bestaat uit een oneven aantal leden. 

Lid 2. De commissie wordt voorgezeten door één van de 

roeicommissarissen. De commissie vergadert minimaal zevenmaal 
per jaar. 

Lid 3. Tot de taken van de roeicommissie behoren: 
- de organisatie van de verenigingsactiviteiten binnen de afdeling; 

- de verantwoordelijkheid voor en het onderhoud van het materiaal 
van de afdeling; 

- het coördineren en (laten) uitvoeren van het beleid. 
Lid 4. De commissie stelt aan het eind van elk jaar ten behoeve van het 

bestuur een jaarplan op met betrekking tot het komende jaar, 
bevattende de beleidsplannen en een opstelling van de gewenste 

investeringen. 
Lid 5. De roeicommissie verdeelt onderling de diverse voorkomende 

taken, waarbij als minimum functionarissen of commissies worden 
aangesteld voor onderhoud en materieel,  ledenactiviteiten en 

sociëteit. 

Lid 6. De roeicommissie houdt een lijst bij van actieve commissies en hun 
taakomschrijving. 

Lid 7. Het bewaken, autoriseren en doen van uitgaven door leden van de 
roeicommissie ligt vast in het financieel protocol van de vereniging.  
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Artikel 3 Personeel van de roeiafdeling 

Lid 1. Met inachtneming van artikel 7, lid 4 van het HR, wordt de 
afdelingsvergadering van de roeiafdeling geraadpleegd over de 

taakstelling, bevoegdheid, benoeming en ontslag van personeel 
van de roeiafdeling.  

Artikel 4 De vloot 

Lid 1. De vloot is onderverdeeld in roeiboten met verschillende 
bekwaamheidseisen, en onderverdeeld in scullen en boordroeien, 

zoals vermeld op het beeldscherm van het digitale 
botenreserveringssysteem in de botenloods. Ieder lid dat gebruik 

wil maken van een roeiboot registreert dat in het 
botenreserveringssysteem. Door de leden worden slechts 

vaartuigen afgeschreven in de categorie, waarvoor zij, ten 
overstaan van de afroeicommissie, voldoende proeve van 

bekwaamheid hebben afgelegd.  
Roeiboten die niet in het botenreserveringssysteem voorkomen, 

worden alleen gebruikt na toestemming van de roeicommissaris. 

Voor instructie worden alleen boten gebruikt die hiervoor zijn 
aangewezen. 

Lid 2. Bij terugkomst wordt een boot afgemeld in het 
botenreserveringssysteem. 

Artikel 5 Veiligheid 

Lid 1. Een ieder die zich op een brug of een vlot begeeft, of in een boot 
van de vereniging plaatsneemt, kan zwemmen, of heeft een 

reddingsvest aan met voldoende drijfvermogen. 
Lid 2. Ieder lid is verantwoordelijk voor de nakoming van de voorschriften 

en bepalingen van de wettelijke vaarreglementen.  
Lid 3. De roeicommissaris kan een vaarverbod instellen. Bij ontstentenis 

van de roeicommissaris beslist de materiaalcommissaris na overleg 
met een seniorlid van de vereniging. 

Lid 4. Er mag worden geroeid vanaf zonsopgang tot een halfuur na 
zonsondergang. De roeicommissaris kan afwijking van dit lid 

toestaan. 
Lid 5. Er wordt niet geroeid bij de volgende (weers)omstandigheden: 

- bij windkracht 6 Beaufort of windsnelheid meer dan 40 km/uur; 
- bij mist waarbij het zicht minder dan 125 m is1; 

- bij onweer; 

                                                 
1 Vanaf de loods zijn de huizen aan de overkant van het Wantij nog duidelijk zichtbaar. 
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- bij temperaturen onder 0 graden Celsius;  

- wanneer er ijs in/op het water ligt. 

Lid 6. Bij mist waarbij het zicht minder dan 200 m is2, wordt niet 
ongestuurd gevaren. 

Lid 7. Er wordt niet geroeid op open water, dus buiten de Ottersluis, de 
Helsluis en voorbij het punt waar het Wantij en de Beneden-

Merwede elkaar raken wanneer: 
- het zicht minder is dan 1000 meter; 

- niet alle bemanningsleden in het bezit zijn van de aantekeningen 
‘scullen’ of ‘boordroeien’ en ‘sturen’ die toegang geven tot het 

boottype waar gebruik van wordt gemaakt;  
- niet ten minste één opvarende over de aantekening ‘rivierroeien’ 

beschikt.  
Deze persoon overtuigt zich ervan dat: 

- de leden van de bemanning over voldoende kracht en techniek 
beschikken om veilig te kunnen varen; 

- elk bemanningslid een reddingsvest met voldoende drijfvermogen 

draagt; 
- bij een watertemperatuur van 10 graden Celsius of lager gebruik 

wordt gemaakt van de extra veiligheidsvoorzieningen die door de 
roeicommissie zijn of worden voorgeschreven. 

Lid 8. Voor varen op soortgelijke wateren elders en op grote meren 
gelden dezelfde verplichtingen, waarbij ieder zich temeer van zijn 

verantwoordelijkheid bewust is.  
Lid 9. Bij een watertemperatuur van 10 graden Celsius of lager bestaat 

gevaar voor onderkoeling en wordt het roeien in een skiff, C1, of 
gladde 2, met klem afgeraden.  

Lid 10. Voor het bevaren van de zee, open zeegaten, het IJsselmeer en het 
Markermeer gelden bovendien extra voorwaarden die door de 

roeicommissie zijn of worden vastgesteld. 
Lid 11. Tijdens de uren die voor het jeugdroeien zijn aangewezen, neemt 

een ieder, zowel op de vlotten als op het water, bijzondere 

voorzichtigheid in acht en volgt de aanwijzingen van de 
leidinggevende op. Tenzij de verantwoordelijke voor het 

jeugdroeien hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend, is 
het jeugdleden niet toegestaan anders dan onder toezicht te 

roeien. 
Lid 12. Wanneer er geen vaarverbod is afgekondigd, kunnen de 

omstandigheden toch vereisen, dat de roeier zelf, afhankelijk van 
zijn kracht en vaardigheid, besluit niet te gaan roeien. 

                                                 
2 Vanaf de loods is de Prins Hendrikbrug duidelijk zichtbaar. 
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Artikel 6 Het gebruik van (roei)materiaal 

Lid 1. Boten en toebehoren worden gebruikt door roeiers die de vereiste 

aantekening op het roeidiploma hebben behaald. 
Instructiemateriaal wordt alleen gebruikt onder toezicht van een 

instructeur, danwel onder diens verantwoordelijkheid, wanneer 
artikel 11 Lid 6van toepassing is. 

Lid 2. Het is niet toegestaan om: 
- in een roeiboot schoenen te dragen die normaal op straat worden 

gebruikt; 
- huisdieren in een roeiboot mee te nemen; 

- roeiboten te laten of te doen slepen, tenzij overmacht daartoe 
noodzaakt. 

Lid 3. Direct na elk gebruik worden boot en toebehoren grondig door 
gebruikers schoongemaakt en gedroogd om met geopende 

luchtkasten en ventilatieopeningen te worden opgeborgen op de 
aangewezen plaats. 

Lid 4. Het afstellen van boten mag alleen door leden met bijbehorende 

aantekening, en na overleg met de materiaalcommissaris .  

Artikel 7 Regels voor het afschrijven van (roei)materiaal 

Lid 1. Ieder gebruik van materiaal wordt vooraf op naam volledig in het 
botenreserveringssysteem ingeschreven.  

Lid 2. Het van te voren reserveren van een boot is alleen mogelijk t.b.v. 

instructie, afroeien, geplande marathons of (trainingen voor) 
wedstrijden en andere evenementen. Instructie gaat voor ander 

gebruik.  
Lid 3. De maximale gebruiksduur is: 

- een gehele dag voor wherry’s en daarmee gezien de bouwtrant 
gelijk te stellen boten; 

- twee uur voor alle andere boten voor gebruik na 6 uur ’s avonds, 
in de weekeinden en op officiële feestdagen. Buiten deze tijden 

onbeperkt. 
Lid 4. Een reservering vervalt, zodra de gereserveerde aanvangstijd is 

verstreken. 
Lid 5. Het afschrijven van een ergometer mag een dag van tevoren. 

Wedstrijdroeiers die zich voorbereiden op een officiële wedstrijd, 
mogen na instemming van de wedstrijdcommissaris een ergometer 

tot één week voor gebruik afschrijven. Eén ergometer blijft echter 

altijd voor vrij gebruik beschikbaar.  
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Artikel 8 Introducés, tochten en uitlenen 

Lid 1. Met inachtneming van artikel 23 van het HR mag een seniorlid ten 
hoogste vier introducés tegelijk introduceren. Een lid mag dezelfde 

introducé maximaal tweemaal in een kalenderjaar introduceren. 
Het lid dat introduceert, is verantwoordelijk voor de inning en 

afdracht van een bijdrage aan de vereniging. 
Lid 2. De kosten verbonden aan het deelnemen aan georganiseerde 

tochten, zijn voor rekening van de deelnemers. 
Lid 3. Voor gebruik van materiaal door leden van andere verenigingen is 

vooraf toestemming nodig van de roeicommissaris.  
Lid 4. Materiaal wordt alleen uitgeleend tegen vergoeding, met 

instemming van de roeicommissaris. De bedragen voor het uitlenen 

van materiaal worden vastgesteld door de roeicommissie en aan de 
afdelingvergadering ter goedkeuring voorgelegd. 

Lid 5. Voor een tocht waarvoor vrije inschrijving geldt, zoals deze wordt 
georganiseerd door de toer-/marathon-/recreatiecommissie van de 

vereniging, door de tourcommissie van de KNRB, en voor 
jeugdkampen, mag een boot kosteloos door leden van de 

vereniging worden geleend voor de duur van deze tocht. 
Lid 6. Wordt een boot, met toestemming van de roeicommissaris, 

uitgeleend aan leden voor een door hen georganiseerde 
meerdaagse privétocht, waarvoor geen vrije inschrijving geldt, dan 

wordt door de leden vanaf de vierde dag de in lid 4 bedoelde 
vergoeding betaald. 

Lid 7. Op voorwaarde dat externe gebruikers aantoonbaar over voldoende 
ervaring beschikken, die voor een tocht vereist is, kan met 

toestemming van de Roeicommissaris een boot voor maximaal een 

dag worden uitgeleend aan deze externe gebruikers. De 
Roeicommissaris kan hiervan afwijken wanneer de omstandigheden 

dit toelaten.  
Lid 8. Bij de overweging om boten uit te lenen, geldt dat dit niet ten 

koste mag gaan van de beschikbaarheid voor leden. Marathons, 
wedstrijden en geagendeerde tochten gaan voor. 

Lid 9. Introducés betalen in alle gevallen het voor introductie 
vastgestelde bedrag per dag. 

Artikel 9 Botenwagens 

Lid 1. Het toezicht op de botenwagens berust bij de materiaalcommissaris 
Het gebruik is alleen toegestaan met toestemming vooraf van de 

wedstrijdcommissaris of de toercommissaris. 
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Lid 2. De bestuurder van het voertuig dat de botenwagen trekt neemt 

kennis van en handelt in overeenstemming met de bij de 

botenwagen behorende voorwaarden en richtlijnen.  
Lid 3. Voor gebruik van de botenwagen is de bestuurder van het 

trekkende voertuig verantwoordelijk. In geval van schade wordt de 
bestuurder aansprakelijk gesteld. 

Lid 4. Als de botenwagen wordt ingezet ten behoeve van een 
verenigingsactiviteit (b.v. wedstrijd) dan wordt de bestuurder (mits 

lid van de KDR&ZV) van het trekkende voertuig aangemerkt als 
vrijwilliger en valt dienaangaande onder de 

aansprakelijkheidsverzekering van de vereniging, voorzover de 
schade niet is gedekt door een eigen verzekering. 

Lid 5. Bij gebruik van een botenwagen voor niet-verenigingsactiviteiten 
wordt een bruikleenovereenkomst opgemaakt en ondertekend door 

de gebruiker en de Roeicommissaris of diens vervanger. 

Artikel 10 Schade en aansprakelijkheid 
(Volgens artikel 21 van het HR zijn de leden volledig aansprakelijk voor de door hen toegebrachte 
schade aan de eigendommen van de Vereniging. Het is daarom voor leden belangrijk om een 
aansprakelijkheidsverzekering particulieren met dekking van (roei-)materiaal af te sluiten)  

Lid 1. Aansprakelijk voor schade aan een boot als gevolg van een 
aanvaring3 is de stuurman van de boot, die de schade heeft 

veroorzaakt. De stuurman is diegene die op het moment dat de 
schade ontstond, het commando heeft c.q. stuurde en/of de 

stuurtouwtjes bediende4 of anderszins de skiffeur of boegroeier. 
Lid 2. Schade dient na constatering en verder vóór opnieuw gebruik van 

het materiaal, met datum, naam van de boot en de gegevens van 

degene die de schade constateerde zo spoedig mogelijk en 
duidelijk te worden gemeld op het schademeldingsformulier bij het 

botenreserveringssysteem. 
Lid 3. Degene die schade heeft veroorzaakt, c.q. de onder lid 1 

gedefinieerde persoon, dient dit zo spoedig mogelijk te melden aan 
de roeicommissaris, en de materiaalcommissaris. Daarbij moet een 

schaderapport opgemaakt worden met alle voor de afhandeling 
relevante informatie. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van het 

schadeformulier. 

                                                 
3
 Aanvaring of schade bedoeld in ruime zin, dus tegen een boomstam, vlot of pijler botsen, op obstakels of 

stenen onder water varen en huid of meer beschadigen, bij het in- en uit het water halen en opbergen, etc.  
4 Als een ander ploeglid stuurt met een voetroer en de boeg is verantwoordelijk voor de stuurcommando’s dan is 

de boegroeier aansprakelijk; bij instructie is de instructeur aansprakelijk, ongeacht of hij stuurt of niet. 



K.D.R.&Z.V. Roeireglement 2013 
 

KDR&ZV – Roeicommissie maandag 21 december 2015 
Tom Siegenthaler/Bert Vervoort blz. 10 / 16 

Bestand: KDRZV Roeireglement +missie op voorblad versie 1.5.docx 

Artikel 11 De roei-instructie 

Lid 1. De instructiecommissie draagt zorg voor een adequate roeiopleiding 

in overeenstemming met de minimumeis waaraan voor de 
onderscheidene aantekeningen zoals vermeld op het roeidiploma 

moet worden voldaan. De instructiecommissie is voorts belast met 
de werving, opleiding, begeleiding en inzet van instructeurs. 

Lid 2. De voorzitter, tevens instructiecommissaris , is bij voorkeur een 
KNRB-instructeur. Door de roeicommissie worden kandidaat-leden 

die naar haar oordeel voldoende gekwalificeerd zijn, op voordracht 
van de instructiecommissaris, als lid van de instructiecommissie 

aangewezen. 
Lid 3. De instructeur is bevoegd, wanneer hij (i) minimaal de voor het 

boottype waarin instructie gegeven gaat worden vereiste 
aantekening(en) heeft behaald en vervolgens naar het oordeel van 

de instructiecommissie de nodige ervaring heeft opgedaan, of (ii) 
KNRB-instructeur is. 

Lid 4. De ‘Aanvankelijke Instructie’ bestaat uit een deel scullen of een deel 
boordroeien. Beide delen gelden als gelijkwaardig en onderling 

complementair. 
Lid 5. Rechtstreeks toezicht en leiding van een bevoegde instructeur zijn 

gedurende de ‘Aanvankelijke Instructie’ steeds vereist. 

Lid 6. Na het behalen van de aantekening(en) kan in de praktijk ervaring 
worden opgedaan in één of meer van de boottypen waarvoor 

toegang is verkregen. Hierna is het onder leiding van een bevoegde 

instructeur toegestaan zich te bekwamen voor andere 
aantekeningen in dezelfde reeks. Indien in dat geval naar de mening 

van de instructeur zonder toezicht van een bevoegde instructeur kan 
worden geoefend, is oefenen slechts toegestaan onder begeleiding 

van een ervaren roeier, door de instructeur hiertoe aangezocht. Het 
roeiwater beperkt zich dan tot op de wateren gelegen tussen de 

Prins Hendrikbrug en de spoorbrug over het Wantij. 
Lid 7. De instructie aan een jeugdlid geschiedt in de regel overeenkomstig 

het stappenplan van de KNRB. Er wordt onder leiding gezamenlijk 
geroeid, instructie gegeven of geoefend. De leiding bij het 

jeugdroeien berust bij voorkeur bij een KNRB-instructeur. 
Lid 8. Aan leden van 15 tot 18 jaar is het toegestaan instructie te 

ontvangen overeenkomstig het stappenplan van de KNRB. 
Lid 9. Leden van andere bij de KNRB aangesloten verenigingen die de 

verplichte stage (opgenomen in het leerplan van de cursus voor het 

erkende diploma roei-instructeur) dienen te volbrengen, mogen 
onder direct toezicht en leiding van een KNRB-instructeur, zijnde lid 

van de vereniging, na toestemming van de roeicommissaris, 
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gebruikmaken van het daarvoor vereiste materiaal van de 

vereniging. 

Lid 10. Bij een watertemperatuur beneden de 10°C bestaat gevaar voor 
onderkoeling. Om die reden is instructie in C1 en gladde skiff dan 

niet toegestaan. In de regel betekent dit, dat er geen instructie in 
C1 of gladde skiff wordt gegeven in de periode van begin november 

tot eind april. 
Lid 11. De instructiecommissie overlegt met de afroeicommissie om een 

harmonieuze gang van zaken te verzekeren. 

Artikel 12 Het afroeien 

Lid 1. De afroeicommissie is belast met het toezicht op de handhaving en 
bevordering van kennis en kunde aangaande veiligheid, roei- en 

stuurtechniek, het omgaan met roeimateriaal alsmede het gebruik 
van bruggen en vlotten. De voorzitter van de afroeicommissie   is bij 

voorkeur een KNRB-instructeur; 
Lid 2. De leden van de afroeicommissie worden door de roeicommissie 

aangewezen op voordracht van de voorzitter van de 
afroeicommissie. De leden van de afroeicommissie zijn seniorlid van 

de vereniging en moeten naar het oordeel van de roeicommissie 
fouten voldoende kunnen analyseren, een deskundig oordeel hebben 

van de roei- en stuurtechniek zowel individueel als in ploegverband, 
een correcte omgang met het materiaal kunnen beoordelen en zich 

kunnen verplaatsen in de gevoelens van de betrokken roeiers tijdens 
het afroeien. 

Lid 3. De afroeicommissie bepaalt in overleg met de commissaris instructie 
de minimumeis waaraan voor ieder boottype moet worden voldaan. 

Lid 4. De afroeicommissie biedt regelmatig aan leden gelegenheid om een 

bepaalde vaardigheid en kennis te tonen. Op voorstel van de 
voorzitter van de afroeicommissie stellen de commissieleden ieder 

kalenderjaar een dienstrooster vast. 
Lid 5. Ten minste drie leden van de afroeicommissie vormen op ieder 

afroeimoment de dienstdoende afroeicommissie. Zij nemen proeven 
van kennis en vaardigheid af, terwijl twee van de leden gezamenlijk, 

bevoegd zijn tot het toekennen van de aantekening op het 
roeidiploma. Zij onthouden zich van een oordeel over een door hen 

zelf geïnstrueerde kandidaat. De dienstdoende afroeicommissie 
verzorgt de publicatie in het verenigingsblad en bezorgt de 

resultaten bij de voorzitter van de commissie, die zorg draagt voor 
het (laten) opnemen in het botenreserveringssysteem. 

Lid 6. De afroeicommissie en leden van die commissie afzonderlijk zullen 
in voorkomende gevallen aanbevelingen doen over verbetering van 

roei- en stuurtechniek en veiligheid. 
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Lid 7. Een nieuw lid dat aanwijsbaar bij een andere bij de KNRB of FISA 

aangesloten vereniging is afgeroeid, wordt door de commissaris 

afroeien in de gelegenheid gesteld voor te roeien. Als naar zijn 
oordeel voldoende vaardigheid en kennis worden getoond, wordt dit 

aangetekend op het roeidiploma.  

Artikel 13 Het roeidiploma 

Lid 1. Het roeidiploma omvat een aantal hoofdreeksen, namelijk scullen, 

boordroeien, sturen en de jeugdaantekeningen. Daarbij een reeks 
aantekeningen waarmee aanvullende bekwaamheden voor de 

verschillende boottypes worden opgetekend, zoals bv. rivierroeien. 

Lid 2. De vaardigheden verbonden aan het roeidiploma voor de diverse 

kwaliteiten worden op voordracht van de commissaris instructie en 
in overleg met de afroeicommissie, vastgesteld door de 

roeicommissie en gepubliceerd via de publicatiemogelijkheden die 
de vereniging ter beschikking staan. 

Artikel 14 Het beheer van het (roei)materiaal en toebehoren 

Lid 1. De materiaalcommissaris is verantwoordelijk voor het beheer en 
onderhoud van de roeiboten met toebehoren, de andere tot de 

roeisport behorende vaartuigen en materialen, de roeibruggen en 
roeivlotten, de botenwagens en de roeibakken, dit alles in de 

ruimste zin van het woord. 

Lid 2. De materiaalcommissaris fungeert als voorzitter van de 

materiaalcommissie. Door de roeicommissie worden kandidaat-
leden die naar haar oordeel voldoende geschikt zijn, op voordracht 

van de materiaalcommissaris, als lid van die commissie 
aangewezen. 

Lid 3. Als grondslag van het beleid tot aanschaffing en vervanging van 

roeiboten en toebehoren stelt de roeicommissie een ieder jaar te 
vernieuwen botenplan vast. De materiaalcommissaris doet hiertoe 

de nodige voorstellen. 

Lid 4. De roeicommissie stelt, op voorstel van de voorzitter van de 

afroeicommissie, van iedere boot zodanig het boottype vast, dat dit 
overeenkomt met dat van de tekst van het roeidiploma dat van dit 

reglement deel uitmaakt. Zij besluit tevens of een boot voor 
algemeen gebruik, wedstrijden of instructiedoeleinden is bestemd. 

Lid 5. De materiaalcommissaris zorgt dat iedere boot in het 
botenreserveringssysteem wordt vernoemd met vermelding van 

het boottype, de minimumeis en de eventuele aanvullende eisen 
voor gebruik, indien nodig het maximum gewicht van gebruikers, 

en of de boot voor instructie of wedstrijdgebruik is aangewezen. Bij 
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een wedstrijdboot worden slechts de naam van de boot en het 

maximum gewicht van de gebruikers vermeld. 

Artikel 15 De wedstrijden 

Lid 1. De wedstrijdcommissaris is belast met het voorbereiden en 
bevorderen van het deelnemen aan wedstrijden, het in stand 
houden ervan en het toezicht erop. Hij stemt af met de door de 

roeicommissie aangewezen coördinator voor het regio r. 

Lid 2. Wedstrijdmateriaal staat uitsluitend ten dienste van (aankomende) 
wedstrijdroeiers en mag niet zonder toestemming van de 

wedstrijdcommissaris worden gebruikt. Deze functionaris bepaalt 
welke boot voor een bepaalde periode ter beschikking blijft van een 

met name genoemde roeier of ploeg. Hij houdt rekening met de 
behaalde aantekeningen op het roeidiploma, ambitie, fysieke 

vaardigheden van de individuele roeier of de ploeg, benevens de 
hoeveelheid tijd die minimaal wekelijks voor de training ingevuld 

dient te worden om een reële kans te maken een te stellen doel te 
bereiken. Bij langdurige afwezigheid beslist de Roeicommissaris. 

Lid 3. Het gebruik van wedstrijdmateriaal houdt de verplichting in om 
onder begeleiding van een aangewezen coach regelmatig te trainen 

en aan de met de wedstrijdcommissie overeengekomen 
wedstrijden deel te nemen, waarbij rekening gehouden wordt en 

uitzicht is op een voldoende competitief niveau 

(jeugd/senioren/veteranen). Het toezicht hierop berust bij de 
wedstrijdcommissaris. 

Lid 4. Extra veiligheidsvoorzieningen zijn tijdens het deelnemen aan een 
door de KNRB of Vereniging georganiseerde wedstrijd slechts dan 

verplicht, wanneer het aanbrengen hiervan voor het betreffende 
boottype gebruikelijk is, of wanneer ook andere roeiers (b.v. van 

zusterverenigingen) daaraan gehouden kunnen worden. 
Lid 5. De wedstrijdcommissaris kan, na instemming van de 

roeicommissaris, aan wedstrijdroeiers die lid zijn van een 
zustervereniging die bij de KNRB is aangesloten, toestaan 

gezamenlijk met één of meer leden in wedstrijdmateriaal van de 
vereniging te trainen of aan wedstrijden deel te nemen. 

Lid 6. De kosten verbonden aan het deelnemen van wedstrijden komen in 
de regel voor eigen rekening. Ter aanmoediging en/of als blijk van 

waardering kan de wedstrijdcommissaris aan roeiers op individuele 

basis een tegemoetkoming toekennen. Dit geldt in het bijzonder 
voor junioren en scholieren of studenten, of wanneer een 

topprestatie op nationaal of internationaal niveau redelijkerwijs kan 
worden verwacht. 
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Artikel 16 De toercommissie 

 

Lid 1. De toercommissie is belast met het (mede-)organiseren, 
voorbereiden en het bevorderen van deelname aan toer- en 

marathontochten, het in stand houden ervan en het toezicht erop.  
Lid 2. De toercommissaris vertegenwoordigt het toer- en marathon-en 

zeeroeien in de roeicommissie en zorgt voor afstemming over het 
te gebruiken materiaal, zoals boten en botenwagens. 

 

Artikel 17 De sociëteit aan het Wantij 

Lid 1. De commissaris sociëteit en zijn plaatsvervanger zijn belast met de 
algemene leiding over de sociëteit en de handhaving van de huis- 

en gedragsregels die voor het gebruik van de sociëteit aan het 

Wantij zijn vastgesteld. De commissaris sociëteit fungeert als 
voorzitter van de sociëteitscommissie en wordt door het Bestuur 

benoemd op voordracht van de roeicommissie en is 18 jaar of 
ouder. 

Lid 2. Voor zover zij niet zijn opgenomen in de Exploitatie-, Drank- & 
Horecawetvergunningen en/of het Bestuursreglement Alcohol 

KDR&ZV, worden de huis- en gedragsregels voor het gebruik van 
de sociëteit door het Bestuur vastgesteld.. 

Lid 3. Barvrijwilligers zijn ten minste 18 jaar oud en hebben de 
voorgeschreven instructie over verantwoord alcoholgebruik 

gevolgd. 
Lid 4. De sociëteit is toegankelijk voor leden met introducés en 

genodigden. De huis- en gedragsregels, het dienstrooster en de 
openingstijden van de bar, zijn goed zichtbaar in de sociëteit te 

raadplegen. 

Lid 5. Gebruik van de sociëteit voor een speciaal doel, waardoor de 
ruimte niet voor algemeen gebruik beschikbaar is, zoals een aan de 

verenigingsactiviteiten gerelateerde vergadering, cursus, feest, 
wordt tijdig voor toestemming bij de commissaris sociëteit 

aangemeld. Deze verleent toestemming na instemming van de 
Roeicommissaris. De roeicommissie wordt door de Roeicommissaris 

ingelicht. 
Lid 6. Het assortiment alcoholhoudende dranken en alle overige 

consumpties met de bijbehorende prijzen staan vermeld op de 
prijslijst in de sociëteit en/of de verstrekte consumptiebonnen. De 

verkoop van alle consumpties geschiedt alleen tegen contante 
betaling. De dagopbrengst wordt volgens instructie van de 

penningmeester van de Vereniging gecontroleerd en door de 
sociëteitscommissie aan de penningmeester afgedragen. 
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Lid 7. Het is niet toegestaan de sociëteit te (laten) gebruiken voor 

bijeenkomsten voor niet-leden en bijeenkomsten die worden 

gehouden wegens gebeurtenissen in de privé-sfeer van leden. 
Lid 8. Het is aan leden en bezoekers op geen enkele plek van het 

roeicomplex toegestaan, in welke vorm dan ook, gezelschapsspelen 
tegen betaling of inleg van geld te spelen.  

Lid 9. Uitzonderingen op lid 7 en 8 zijn activiteiten die door de vereniging 
zelf worden georganiseerd. 

Artikel 18 Overige bepalingen 

Lid 1. De roeikleding bestaat uit een donkerblauwe broek en wit shirt, 
aangevuld met vanuit de vereniging te koop aangeboden 

beschermende kleding zoals een jack, trui of turtle. Tenzij het 

jaargetijde of de weersomstandigheden dit niet toelaten wordt deze 
kleding ten minste tijdens roei-evenementen en georganiseerde 

(toer)tochten gedragen. Deelnemers aan een wedstrijd zijn 
verplicht een wedstrijdpak te dragen bestaande uit een 

donkerblauwe broek met een rood-witte bovenkant, waarvan 
rechts van de diagonaal die loopt van de linker schouder naar de 

rechter onderkant van het voorpand de kleur rood heeft en het vlak 
links de kleur wit. Het rugpand vertoont deze kleuren gespiegeld. 

Een losse donkerblauwe broek en een wedstrijdshirt dat aan 
bovenstaande criteria voldoet is eveneens toegestaan. 

Lid 2. Waar in een reglement van de KNRB sprake is van een verplichte 
sportverklaring of sportkeuring is een lid van de vereniging die het 

aangaat gehouden de regels dienaangaande op te volgen. 
Lid 3. Het bergen van boten die geen eigendom van de vereniging zijn, is 

verboden, tenzij het bestuur op de grond van regels die door de 

ALV zijn vastgesteld, toestemming verleent en daarvoor een door 
de roeicommissie vastgestelde vergoeding wordt betaald. 

Lid 4. Het is niet toegestaan om in enige ruimte van de vereniging of in 
een roeiboot te roken. 

Lid 5. Het is verboden om op de terreinen, bruggen, vlotten, in de 
gebouwen of boten van de Vereniging verdovende of 

hallucinerende stoffen te gebruiken of bij zich te hebben. 
Lid 6. Alleen als een bepaalde training of oefening dit noodzakelijk maakt, 

mag er van de vlotten of het terrein worden gezwommen. 
Lid 7. Alleen mededelingen die direct verband houden met activiteiten of 

het belang van de Vereniging of de roeisport in het algemeen, 
mogen op of aan de eigendommen van de Vereniging worden 

aangebracht. 
Lid 8. Taken en verantwoordelijkheden die ingevolge dit reglement aan 

de roeicommissaris toekomen, kunnen door deze onder zijn 
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verantwoordelijkheid worden gedelegeerd aan één of meer 

seniorleden van de vereniging. 

Artikel 19 Strafbepaling 

Lid 1. De roeicommissie kan, na degene die het aangaat te hebben 
gehoord, tot toepassing van één of meer andere maatregelen als 
genoemd in artikel 30 van het HR besluiten, wanneer er sprake is 

van gedrag in strijd met dit reglement. Dit betreft o.a. maar niet 

limitatief: 
- roeien tijdens een vaarverbod 

- schade niet melden 
- niet dragen reddingvest wanneer dit verplicht is gesteld 

- niet over de minimaal benodigde aantekening(en) beschikken 
- niet afschrijven/afmelden van vaartuigen 

Lid 2. Tegen een door de roeicommissie genomen maatregel van 
disciplinaire aard kunnen één of meer leden schriftelijk bezwaar 

maken bij het bestuur door een klacht bij de voorzitter van de 
vereniging in te dienen binnen één maand na de aanwijzing van de 

roeicommissie. Hangende het beroep blijft de laatst genomen 
beslissing van kracht. 

Lid 3. Het bestuur beslist binnen een maand over het bezwaarschrift na 
het horen van partijen.  

Artikel 20 Slotbepalingen 

Lid 1. De handhaving van de bepalingen van dit reglement is mede 
opgedragen aan de leden van de Vereniging. 

Lid 2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het 
Bestuur. 

Lid 3. De tekst van dit reglement is voor ieder lid in te zien op de 

vestigingen van de Vereniging en op de website. 
 

Aldus goedgekeurd door de algemene ledenvergadering gehouden op 23 
mei 2013 te Dordrecht. 

 
De Voorzitter, De Roeicommissarissen, 

w.g.  w.g. 
R.C.J. Vriends Th.P. Siegenthaler 

 E.H. Vervoort 
 


