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Samenvatting 
 
De commissie veiligheid heeft het bestuur van de KNRB voorgesteld een richtlijn vast te 
stellen om vanwege veiligheidsredenen de zichtbaarheid van roeiers te vergroten door het 
dragen van High Visibility (Hi-Vis) of lichtgekleurde of witte kleding. 
 
Met beperkte inspanningen van roeiverenigingen kan de veiligheid van roeiers aanzienlijk 
worden vergroot. Veel verenigingen hebben al stappen gezet, soms naar aanleiding van een 
aanvaring of vanwege drukte in hun roeigebied. 
 
Deze richtlijn (hierna ‘de Richtlijn Zichtbaarheid’) heeft voor roeiverenigingen het karakter 
van een minimumrichtlijn.  
De roeiverenigingen bepalen zelf op welke wijze hun leden invulling dienen te geven aan de 
Richtlijn, via een regeling in het Huishoudelijk Reglement en door bijvoorbeeld goed zichtbare 
kleding in het kledingassortiment op te nemen of in de loods te leen te hangen.  
Roeiverenigingen maken een risico-analyse ten aanzien van zichtbaarheid in hun eigen 
vaargebied. Dat kan het nodig maken aanvullende acties te ondernemen. 
 
De Richtlijn heeft geen betrekking op de vastgestelde clubtenue’s voor officiële wedstrijden. 
 
Op 20 november 2021 heeft de Algemene ledenvergadering ingestemd met de wijziging in 
het Huishoudelijke Reglement. Hiermee heeft de richtlijn een verplichtend karakter voor 
verenigingen. 
 
Er geldt een overgangsperiode tot 1 november 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Deze richtlijn is in 2020 opgesteld door de commissie veiligheid KNRB. De richtlijn zal gelden na vaststelling 
door het Bestuur KNRB. Tot die tijd worden verenigingen aangespoord de implementatie van de richtlijn met 
hun leden te bespreken. 



 

 
 
 
 
 
Richtlijn: 
 
De roeivereniging is verplicht om zorg te dragen voor de zichtbaarheid van haar leden op het 
water. Daartoe bevordert zij in ieder geval de volgende gedragingen:  
 
1. Skiff-roeiers, slag- en boegroeiers en stuurlieden dragen tijdens het varen voor 

eenieder die zich op het water bevindt en in alle omstandigheden goed zichtbare 
kleding. De vereniging stelt zelf vast welke kleurstelling daaraan in haar eigen situatie 
aan voldoet. In ieder geval voldoen niet: overwegend zwart, donkerblauw, grijs of groen. 
 

2. Wanneer de eigen kleding van de roeier of stuur niet voldoet aan het voorgaande, 
draagt het betreffende lid een Hi-Vis veiligheidshesje over de kleding, dat ter 
beschikking wordt gesteld door de roeivereniging.  
 

3. Bij roeien in het donker wordt het dragen van witte kleding boven de taille verplicht 
gesteld, naast de overige (wettelijke) veiligheidsvereisten (zie checklist Roeien in het 
donker). 
 

4. De roeivereniging dient er uiterlijk 1 november 2022 voor te zorgen dat haar leden aan 
bovenstaande voldoen. 
 

Deze bepalingen gelden als minimumrichtlijn. De roeivereniging maakt een risico-analyse 
van haar roeiwater, waarin ook zichtbaarheid in het eigen vaargebied aan de orde komt. Als 
daar aanleiding toe is, stelt de roeivereniging uitgebreidere veiligheidsvoorschriften op. 
Bijvoorbeeld op welke plekken op het water niet geroeid mag worden vanwege 
beroepsvaart; dat bij bruggen geen wedstrijdtraining kan plaats vinden, e.d. 

 
De roeiverenigingen nemen in hun Huishoudelijk Reglement een regeling op, om te voldoen 
aan de Richtlijn Zichtbaarheid. De roeiverenigingen hebben een zorgplicht om hun leden te 
instrueren en te faciliteren om aan de Richtlijn te voldoen. De KNRB kan roeiverenigingen 
hierop aanspreken. 
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