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VOORWOORD 
 
Het Iris-boekje wat je in handen hebt, bevat algemene gegevens over Roeivereniging IRIS. 
Het Iris-boekje is te vinden op onze website  
www.rv-iris.nl.  
 
Op de website is ook actuele informatie te vinden zoals samenstelling van het bestuur, 
commissies, evenementen (agenda), cursussen, wedstrijden en toertochten. Op de website 
is ook veel ander informatie te vinden zoals roei-instructie, tilinstructie, stuurcommando’s 
roei-instructiefilmpjes, etc. 
Anders gezegd: alle informatie die onderhevig is aan wisselingen zijn op de website te 
vinden. Onderaan dit document zijn enkele belangrijke links toegevoegd. 
 
 
 
De herkomst van de naam Iris 
 
Iris (godin) 
Iris is een figuur uit de Griekse mythologie. Zij is een dochter van de zeegod Thaumas en de 
Oceanide Elektra en de personificatie van de regenboog. 
Wanneer de godin Iris een boodschap van hemel naar aarde brengt, verschijnt volgens de 
Griekse mythologie een regenboog. 
 
Lis (Iris, de bloem) 
De Lis is een geslacht uit de Lissenfamilie of wel Irisdaceae Lissen worden in de volksmond Iris 
genoemd. De connectie tussen de Lis(sen) en Lisse is uiteraard snel gemaakt. 

http://www.rv-iris.nl/


Inhoudsopgave 
Roeivereniging Iris 2 

VOORWOORD 2 

1. ROEIVERENIGING IRIS 4 

1.1 Leden 4 

1.2. Informatie 4 

2.  ORGANISATIE VAN RV IRIS 5 

2.1 Statuten en het Huishoudelijk Reglement 5 

2.2 Algemene Ledenvergadering (ALV) en stemrecht 5 

2.3 Lidmaatschappen 5 

2.4 Bestuur en commissies 5 

2.5 KNRB en ARB 6 

2.6 Contributie 6 

2.7 Opzegging lidmaatschap 6 

2.8 Vertrouwenscontactpersoon 6 

2.9 Aansprakelijkheid 6 

2.10 Vaarverbod en vaar- en gebruiksregels Iris 6 

2.11 Huisregels 8 

2.12 Regels reserveren en afschrijven van boten 8 

3. ROEIEN BIJ RV IRIS 9 

3.1 Nieuw lid 9 

3.2  Proeven/examens 9 

3.3  Roeikleding 9 

3.4 Verenigingstenue 10 

4.  VORMEN VAN ROEIEN BIJ IRIS 10 

4.1  Toerroeien 10 

4.2 Jeugdroeien 10 

4.3 Wedstrijdroeien 10 

4.4 Vaardigheidsproef 11 

 
 
 
 
 
 



1. ROEIVERENIGING IRIS 
Roeivereniging Iris is opgericht op 16 januari 2009 en statutair gevestigd in Lisse. Iris is 
aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Roeibond (KNRB) en lid van de Amsterdamse 
Roeibond (ARB). De ARB is een van de regionale bonden. De statuten en het Huishoudelijk 
Reglement van de vereniging zijn op de website onder de tab ‘Vereniging’ te vinden. 
 
Iris is ontstaan door twee vrienden Erik en Joost die in hun studententijd actieve roeiers 
waren en het wel weer eens wilden gaan proberen. Zij kochten een bootje en vonden een 
stalling in de loods van Willem Akerboom welke gelegen is aan het water de Greef. Toen 
zeiden ze: “we zijn een vereniging!”. Daarna volgde alle noodzakelijke activiteiten om de 
vereniging op te richten welke op 16 januari 2009 een feit werd. Inmiddels zijn er vele leden 
bij gekomen en is er een groeiende en bloeiende vereniging ontstaan.. Er zijn boten voor 
roeiers op wedstrijd en recreatief niveau. De vereniging beschikt over een riante 
accommodatie langs de Greef. Een grote botenloods, werkplaats, sociëteit, keuken en een 
prachtig balkon met een fraai uitzicht op het water tot aan de Ringvaart. 
 
Visie van Roeivereniging Iris: Iedereen met plezier te leren roeien op een recreatief of 
competitief niveau, in een ongedwongen, betrokken sfeer. 
 

1.1 Leden 
De vereniging kent seniorleden, jeugd- en juniorleden (8 tot en met 18 jaar), studentleden, 
buitengewone leden en donateurs. Op de website staat de hoogte van de contributie 
vermeld, deze varieert per jaar en per type lid. Aanmelden  kan via de website of bij open 
dagen door het aanbieden van het ondertekende aanmeldingsformulier aan de 
ledenadministratie. Alle leden van IRIS worden ook als lid van de KNRB geregistreerd.  
Bij aanmelding in de loop van het jaar is de contributie naar evenredigheid verschuldigd. 
Nieuwe leden betalen een entreegeld. De leden mogen gebruik maken van de diverse typen 
roeiboten (afhankelijk van de behaalde bevoegdheid) en de ergometers. 
Om lid te mogen worden, moet je in het bezit zijn van een zwemdiploma. 

1.2. Informatie 
Een bloeiende roeivereniging heeft regelmatig informatie van en voor de leden. Deze 
informatie kun je vinden: 

● Op de website www.rv-iris.nl . Hierop staat veel nieuws, foto’s, uitslagen van 
wedstrijden en er worden verslagen van toertochten, wedstrijden en mededelingen 
van het bestuur geplaatst. De communicatiecommissie is altijd blij met bijdragen van 
leden (contactpersoon: zie website). In de sociëteit is eveneens informatie te vinden 
op de whiteboards. 

● In  dit boekje staan de meer permanente zaken zoals de huisregels, gebruiken en 
regels over het gebruik van de boten, het examenreglement en de bijbehorende 
theorie. Op de website kan veel informatie gevonden worden met betrekking tot 
roeitechnieken en instructiemethoden. 

● IRIS heeft een Facebookpagina, YouTube-kanaal en Instagram account waar 
regelmatig foto’s geplaatst worden van actuele gebeurtenissen op de vereniging. 

http://www.rv-iris.nl/


2.  ORGANISATIE VAN RV IRIS 
Om plezierig te kunnen roeien zijn er formele zaken die geregeld moeten worden. 
 

2.1 Statuten en het Huishoudelijk Reglement 
In de statuten kan je vinden wat de rechten en plichten zijn van het bestuur en de leden. 
Hoe het zit met de Algemene Ledenvergadering (ALV), de financiën, etc. 
 
Het huishoudelijk Reglement (HR) is een uitwerking van de statuten. Hierin kun je 
bijvoorbeeld lezen wat voor soort lidmaatschappen er zijn, hoe de contributie is opgebouwd, 
welke faciliteiten de vereniging heeft en hoe deze gebruikt dienen te worden. Ook worden 
zaken benoemd ten aanzien van instructie, wedstrijden en aansprakelijkheid. Indien 
noodzakelijk wordt het HR jaarlijks gewijzigd en  ter  goedkeuring voorgelegd aan de ALV  
De statuten en formele documenten zijn te vinden op de website www.rv-iris.nl. Wij willen 
dat graag iedereen hier kennis van neemt en gaan ervan uit dat eenieder de regels naleeft. 
 

2.2 Algemene Ledenvergadering (ALV) en stemrecht 
Elk jaar wordt er minimaal één ALV gehouden. Hierin wordt teruggekeken op het 
voorafgaande jaar en worden plannen voor de toekomst gepresenteerd. De ALV is het 
moment dat bestuur en leden elkaar officieel ontmoeten en het beleid van de vereniging 
bespreken. In de ALV legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid.  Er wordt 
goedkeuring gevraagd voor het financiële jaarverslag.  Door goedkeuring van de 
jaarbegroting van het komende jaar wordt het bestuur gemachtigd tot het doen van 
uitgaven. Alle leden vanaf 18 jaar hebben stemrecht. 

2.3 Lidmaatschappen 
De vereniging onderscheidt verschillende lidmaatschappen. Deze zijn beschreven en 
vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement. Het duidelijkste onderscheid is dat op basis van 
leeftijd. Daarnaast is er een onderscheid op basis van afstand tussen de roeivereniging en de 
woonplaats. Een bijzondere categorie zijn de ereleden en leden van verdienste. Een precieze 
omschrijving van deze lidmaatschappen vind je in het huishoudelijk reglement. 
 

2.4 Bestuur en commissies 
Het bestuur bestaat uit 5 leden. Zij worden gekozen door de ALV. De taken van het bestuur 
worden verdeeld. Het bestuur bestaat uit de voorzitter, de penningmeester en de secretaris. 
Daarnaast zijn er twee bestuursleden die specifieke taken hebben: bestuurslid gebouwen en 
materieel en bestuurslid organisatie en activiteiten. 
 
Vrijwel alle werkzaamheden worden door de leden van de vereniging zelf gedaan. Voor het 
verrichten van deze werkzaamheden zijn verschillende commissies in het leven geroepen, 
ter ondersteuning en onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Iedere commissie wordt 
aangestuurd door een commissaris. Alle commissies worden op de website weergegeven..  
 

http://www.rv-iris.nl/


2.5 KNRB en ARB 
De Koninklijke Nederlandsche Roei Bond (KNRB) behartigt de belangen van de roeisport 
zowel op nationaal als internationaal niveau. Het bondsbureau is gevestigd aan de Bosbaan 
in Amsterdam. Het bondsbureau wil zowel de wedstrijdsport als de breedtesport stimuleren. 
Zij organiseert cursussen voor instructie en coaches. Daarnaast worden er toertochten, 
marathons en wedstrijden georganiseerd. Gedetailleerde informatie hierover is te vinden op 
https://roeien.nl/kalender/. 
  
De Amsterdamse Roeibond (ARB) is een regionale bond voor Amsterdam en wijde omgeving 
(Noord-Holland en Flevoland). Zij organiseert nationale- en regiowedstrijden en overlegt de 
ARB regelmatig met toer- en jeugdcommissarissen van de aangesloten verenigingen. 
 

2.6 Contributie 
De contributie is opgebouwd uit een jaarlijkse bijdrage plus een bijdrage aan de KNRB. Het 
contributiejaar loopt van 1 oktober tot 30 september. Wanneer men op een ander tijdstip 
dan 1 oktober lid wordt zal de contributie naar rato verrekend worden. De KNRB-bijdrage 
kan niet worden gehalveerd. De hoogte van de contributie wordt in de ALV vastgesteld en 
kan per jaar geïndexeerd worden. De actuele bedragen staan vermeld in het huishoudelijk 
reglement en op de website. Wanneer er meerdere gezinsleden lid zijn, wordt er 
gezinskorting op de contributie gegeven. 
 

2.7 Opzegging lidmaatschap 
Er geldt een opzegtermijn van 2 maanden. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk 
op per e-mail uiterlijk 31 juli van het lopende jaar doorgegeven te worden aan de 
ledenadministratie. 
 

2.8 Vertrouwenscontactpersoon 
De vereniging kent 2 vertrouwenscontactpersonen Leden kunnen een beroep doen bij 
omstandigheden die te maken hebben met (seksuele) intimidatie of ander ongewenst 
gedrag in de sport. De vertrouwenscontactpersonen staan vermeld op de website. 
Daarnaast kunnen leden een beroep doen op de vertrouwenscontactpersoon van de KNRB  
 

2.9 Aansprakelijkheid 
Het kan voorkomen dat je schade maakt aan het materieel. We gaan er in beginsel van uit 
dat dit niet met opzet gebeurt. Zorg er wel voor dat je dit direct meldt via een 
schadeformulier dat te vinden is in het afschrijfgedeelte van de website. Het bestuur kan je 
aansprakelijk stellen voor de schade, zie hiervoor het huishoudelijk reglement, artikel 15. 
 

2.10 Vaarverbod en vaar- en gebruiksregels Iris  
Er is een algeheel vaarverbod wanneer er omstandigheden zijn waarin roeiers of materieel 
potentieel gevaar lopen. Roeiers en begeleiders dienen zich voor het uitvaren ervan te 
vergewissen welke omstandigheden op het water worden verwacht voor de periode waarin 
zij op het water zijn. 

https://roeien.nl/kalender/


Roeiers die toch uitvaren, ondanks dat de omstandigheden voor hen gevaarlijk zijn, kunnen 
door het bestuur al dan niet tijdelijk worden ontheven van de roeibevoegdheid. 
 
Een algeheel vaarverbod geldt in ieder geval bij de volgende (weers)omstandigheden: 

a) Er is een vaarverbod voor niet-wedstrijdroeiers bij windkracht 5 Beaufort en/of 
wanneer er schuimkoppen op de Ringvaart of elders staan; Voor wedstrijdroeiers 
met coach geldt het oordeel van de coach. 

b) Bij onweer. Dit geldt ook indien men met boten van de vereniging elders aan het 
varen is. Zorg dat je zo snel mogelijk het water verlaat. 

c) Bij mist als het zicht minder dan 200 meter is. 
d) Als de buitentemperatuur bij de loods lager is dan 0 graden. 
e) Bij ijsgang op de Greef, de Ringvaart of zijsloten; 
f) Voor zonsopgang en na zonsondergang tenzij er toestemming is van het bestuur. 
g) Bij bijzondere gelegenheden. Deze worden door het bestuur aangekondigd. 

 
De website bevat een stoplicht waarmee een vaarverbod wordt aangegeven. 
 
Naast het hanteren van de regels, is het ook van belang dat leden zelf de afweging maken of 
roeien op dat moment verantwoord is, ook als er geen roeiverbod is! 
Bij veiligheid kun je ook denken aan het verschil tussen roeien in de zomer of in de winter. 
De veiligheid van roeiers is in de winter meer in het geding bij omslaan (gevaar van 
onderkoeling), dan in de zomer. Ook is de kwetsbaarheid van een stuurman die dik ingepakt 
is in de winter groter bij eventueel omslaan. In de periode 1 november – 30 maart moet de 
stuurman daarom een zwemvest dragen. 
Het gebruik van de juiste schoenen in de boot is een punt om alert op te zijn. Schoenen met 
brede hakken passen slecht in de voetenborden, bij omslaan kan dit gevaarlijk zijn. 
 
Vaarregels: 

a) Alle boten kennen een toegekende permissie. De gebruiker(-s) dient(-en) de vereiste 
permissie te hebben. 

b) Voor ongestuurde tweeën en vieren is voor onervaren ploegen begeleiding langs de 
kant gewenst. 

 
Gebruiksregels: 

a) De boot wordt op schragen gelegd om na het roeien de boot schoon te maken of 
indien nodig te worden voor afgesteld. Voor het schoon maken van gladde boten 
met een taft van zacht plastic en een taftlat mogen deze boten nooit op de taften 
(zeer kwetsbaar) neergelegd worden. Dit soort boten altijd op de boorden 
neerleggen. Bij een skiff mag de boot op het boord en op de punt worden gelegd. 
Andere boten gewicht verdelen over de boorden. 

b) Een boot nooit op zijn kop op de grond leggen. Leg de boot op blokken hout of 
bokjes zodat de riggers vrij van de grond zijn. 

c) De overslagen moeten altijd dicht zijn alvorens de boot te draaien. 
d) Til de riemen altijd met de bladen naar voren. Bladen zijn het meest kwetsbaar. 
e) Laat een boot nooit alleen tenzij die vastligt aan het vlot. Ook op wedstrijden altijd 

de boot vast leggen aan de stelling met een band of touw over de romp. 
 



2.11 Huisregels 
a) Leden of donateurs hebben toegang tot de vereniging. 
b) Leden ontvangen bij lidmaatschap een toegangsdruppel. Niet-leden ontvangen 

(indien noodzakelijk) na toestemming van het bestuur een toegangsdruppel. 
c) Voor de sleutel/druppel wordt een borg gevraagd. De ledenadministratie beheert 

uitgifte en inname van de sleutel en houdt daarvan een boekhouding bij. De hoogte 
van de borg is door het bestuur bepaald. 

d) Iemand die geen lid is kan maximaal twee keer conform artikel 17 van het HR worden 
geïntroduceerd. Vooraf vindt hierover overleg plaats met het bestuur. Haar of zijn 
naam wordt genoteerd samen met de naam van het lid dat de persoon heeft 
geïntroduceerd en de datum. Een geschorst lid kan niet worden geïntroduceerd. 

e) Een introducé mag niet sturen of bij een ongestuurd nummer op boeg zitten. 
f) De vereniging/loods is open van 06.00 - 23.00 uur behoudens uitzonderingen als een 

nachttocht of vereniging evenement. Denk aan de (over-)buren, zeker bij 
aanwezigheid in de avond en/of bij nacht. Geluid draagt over water erg ver. 

g) De laatste(n) in de loods zorgen voor opruimen en afsluiten van het gebouw. 
● Schragen, riemen en roertjes e.d. Alle eigendommen van de vereniging en 

eventueel anderen worden opgeruimd. 
● Apparatuur en verwarming uitzetten. 
● Balkondeuren dicht en lichten uit! 

h) Bij nood of spoed belt men 112. Geef duidelijk naam en locatie aan: Ruishornlaan 23, 
2162 VW Lisse 

2.12 Regels reserveren en afschrijven van boten 
Met een grote vereniging en een groot aantal gebruikers van het kwetsbare en dure 
roeimaterieel is het onontkoombaar dat er regels gelden voor het varen met en gebruik van 
boten, riemen en andere toebehoren. Het Bestuur heeft daarom een aantal regels 
vastgesteld die tot doel hebben het belangrijke bezit van de vereniging, het roeimaterieel, 
optimaal te kunnen gebruiken. Alleen bestuursleden kunnen afwijkingen op de 
onderstaande regels toestaan:  
 

● Voordat een boot in gebruik wordt genomen, moet deze afgeschreven worden in het 
digitale afschrijfboek (E-captain). Een boot mag maximaal 2 dagen van tevoren 
gereserveerd worden. Bij verhindering boot tijdig annuleren. 

● De maximale gebruikstijd van een boot is 2 uur. Voor een langere duur is de 
toestemming van een lid het bestuur vereist. Indien het gaat om gebruik van een 
wherry of een C-boot voor een tocht van meerdere dagen, dient de boot 
gereserveerd te worden door de Toercommissie. 

● Alleen boten waarvoor de roeier het juiste examen heeft behaald kan door hem/haar 
worden afgeschreven en gebruikt. 

● In alle boten worden alleen de riemen gebruikt die met de naam van de boot zijn 
gemerkt. 

● Alle roeiplaatsen en de stuurplaats moeten bemand zijn. Boten zijn daarop gebouwd 
en afgesteld. Er zijn voldoende andere boottypen om in te varen bij een incomplete 
ploeg. 

● Boten die als “permissieboot” zijn aangegeven in de botenlijst mogen alleen door 
daarvoor aangewezen leden gebruikt worden. 



● Gedurende de wintermaanden is skiffen en twee zonder voorbehouden aan zeer 
ervaren roeiers (bevoegdheid S5/B4). 

● Skiffinstructie aan beginnelingen wordt alleen gegeven in de periode van 1 april tot 1 
november, in verband met gevaar voor onderkoeling bij omslaan. 

● Roeien vanaf Iris is alleen toegestaan van een kwartier voor zonsopgang tot een 
kwartier na zonsondergang. 

3. ROEIEN BIJ RV IRIS 
 

3.1 Nieuw lid 
Wanneer je als nieuw senior lid in de vereniging komt en je hebt al eerder geroeid, word je 
uitgenodigd om voor te roeien. De Examencommissie bepaalt voor welke boten je een 
bevoegdheid krijgt om te roeien en/of te sturen. Wanneer je nog nooit geroeid hebt, kun je 
dit bij onze vereniging leren. Samen met een groepje nieuwe leden krijg je dan instructie. Je 
leert daarbij direct een aantal mensen kennen. Hierdoor ontstaan na de instructieperiode 
vrij gemakkelijk roeiploegjes die samen gaan roeien. 
 

3.2  Proeven/examens 
Na enige lestijd bepalen de coaches van de Roeivereniging of je vaardig genoeg bent om af 
te roeien. Een belangrijk onderdeel van het examen is naast de roeivaardigheid het op de 
juiste wijze tillen van de boten en de vaarregels. Het examen start met het uit de loods halen 
van de boot en eindigt bij het weer terugleggen van de boot in de stelling. Tijdens het roeien 
checkt de examencommissie of je de vaarregels kent. 
Het roei- en examenreglement is te vinden op de website. In dit reglement zijn tevens de 
tilinstructie en stuurcommando’s te vinden. 
 
Het roei-examens is gebaseerd op 3 onderdelen: 
1: veiligheid roeier, 
2: blessures voorkomen, 
3: voorkomen schade materieel. 
De examencommissie beoordeelt of je de bevoegdheid krijgt om in een bepaald type boot te 
gaan roeien. Deze bevoegdheid wordt geregistreerd in E-captain waarna je zelf een boot 
kunt reserveren. Afhankelijk van wat je wilt en hoe snel je het roeien onder de knie krijgt, 
kun je in de loop van de tijd voor alle boten je bevoegdheid halen. Om deel te kunnen 
nemen aan toertochten dien je minimaal je S1 proef behaald te hebben. 

3.3  Roeikleding 
Voor het roeien is makkelijk zittende kleding die niet te los zit belangrijk. Kleding is 
vergelijkbaar met hardloop/wielrenkleding. Het is prettig als je rug, hals en polsen goed 
warm en beschermd zijn. Dit voorkomt gewrichtsklachten. In de winter is het verstandig 
thermokleding te dragen.  
Let op: Geen fleece of wollen truien/vesten, deze zuigen zich vol water hetgeen gevaarlijke 
situaties kan opleveren. Bootschoenen of gympen met smalle hakken voldoen goed.  



Als je stuurt is het vooral in de winter belangrijk aandacht aan je kleding te besteden; een 
zwemvest is verplicht van 1 november tot 1 april. In verband met de veiligheid is het dragen 
van goed zichtbare (bij voorkeur fluoriserende) kleding tijdens het roeien / sturen verplicht.  
 

3.4 Verenigingstenue 
Wanneer je meedoet aan wedstrijden ben je verplicht het verenigingstenue te dragen. 
Wanneer je deelneemt aan een toertocht wordt het dragen van het verenigingstenue 
verwacht. Het verenigingstenue bestaat uit een donkerblauw/paars shirt met een okergele 
sjerp en een zwarte broek. Op de website wordt weergegeven waar het verenigingstenue te 
krijgen is. Naast Iris singlets zijn er ook Iris turtles op bestelling verkrijgbaar. 
 

4.  VORMEN VAN ROEIEN BIJ IRIS 
 
Bij Iris kan je zowel als beginnende roeier als meer ervaren roeier terecht. Van jong tot oud 
maar ook op diverse niveaus. Van recreatief tot wedstrijd niveau. 
Alle nieuwe leden moeten een roei-examen afleggen alvorens zelfstandig gebruik te mogen 
maken van de roeiboten. 
 

4.1  Toerroeien 
a) Toerroeien kan zowel in de omgeving van IRIS maar ook elders in binnen- en 

buitenland zijn fantastische toertochten mogelijk. De KNRB organiseert ook 
toertochten in het buitenland. 

b) Marathon roeien is voor kilometervreters en is er een marathonklassement. Zie site 
KNRB en de kalender op de website. 

 

4.2 Jeugdroeien  
Vanaf 8 jaar is iedereen van harte welkom om bij IRIS te komen roeien. Onder leiding van de 
jeugdinstructeurs en met de hulp van de andere jeugdleden worden de beginselen van het 
roeien aangeleerd. 
 

4.3 Wedstrijdroeien 
Wedstrijdroeien kent drie vormen: 

a) Intensief roeien en trainen en uitkomen op regionale en (inter)nationale wedstrijden. 
b) Een minder intensieve vorm is het ROWroeien en Veteranen. ROW staat voor 

RoeiOntmoeting met Wedstrijdkarakter. Dit zijn afstandswedstrijden die langer zijn 
dan korte baan (twee kilometer) wedstrijden. 
Beide categorieën vallen onder het Dopings- en Tuchtreglement van de KNRB.  

c) Regionale jeugdwedstrijdroeien. Dit zijn een beperkt aantal wedstrijden, steeds bij 
een andere vereniging  
 
 
 



Dopings- en Tuchtreglement van de KNRB 
Leden van Iris vallen via de nieuwe Statuten onder het Reglement en deelnemers inclusief 
stuur en aan de bewuste wedstrijden moeten ook nog een wedstrijdcontract met de KNRB 
tekenen. 
N.B. Ook voedingssupplementen kunnen verboden stoffen bevatten. Raadpleeg voor het 
gebruik de lijst van toegelaten supplementen op de site van de Dopingsautoriteit. 
N.B. Voor wedstrijdroeien wordt een sportkeuring conform de richtlijnen van de KNRB 
aanbevolen. Zie http://www.knrb.nl/content.php/nl/554 
 

4.4 Vaardigheidsproef  
De KNRB Vaardigheidsproef is een proef waarbij een bepaalde afstand (afhankelijk van 
geslacht en leeftijd) binnen een bepaalde tijd roeiend afgelegd moet worden. Na het 
behalen van de proef ontvang je een KNRB-roeivaardigheidsdiploma. Vaardigheidsproeven 
roei je in het meest individuele nummer. Bij scullen in de skiff, C1 of de eenpersoonswherry. 
Bij boordroeien in de 2- of in de C2+. 
Er zijn vaardigheidsproeven voor volwassenen en voor junioren. 
De volledige reglementen zijn te vinden op de site van de KNRB. 
 
Enkele belangrijke links 
 
Statuten 
https://www.rv-iris.nl/bestanden/Statuten.pdf 
 
Huishoudelijke reglement 
https://www.rv-iris.nl/bestanden/huishoudelijk-reglement-2021-01-25.pdf 
 
Bestuur en Commissies 
https://www.rv-iris.nl/bestuur-en-commissies 
 
Roei- en examenreglement inclusief tilinstructie en stuurcommando’s 
https://www.rv-iris.nl/bestanden/roei-en-exameneisen-rv-iris-2020.pdf 
 
Wedstrijd en toerkalender 
https://roeien.nl/kalender 
 
KNRB sociale veiligheid 
https://knrb.nl/kennisplein/bestuur-en-organisatie/veiligheid/  
 
KNRB veilig het water op 
https://knrb.nl/artikel/veiligheid-op-en-rond-het-water/  
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