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Dit is het Huishoudelijk Reglement zoals beschreven in artikel 1 van het sectiereglement van de 
sectie Kunstrolschaatsen van de NRB lid 4. 
 
 
Hoofdstuk 1 Technische reglementen 
 
TR 01.01 Vereisten aan rolschaatsbaan 
1. De minimale afmetingen van de vloeroppervlakte bedragen bij wedstrijden genoemd in WE 

02.01 40x20 meter. Het jury en technical panel mag niet binnen deze minimale afmetingen 
gepositioneerd worden.   

2. Indien de afmetingen geringer zijn dan de voorgeschreven afmetingen is het SBK voor 
wedstrijden genoemd in WE 02.01 bevoegd dispensatie te verlenen. Dispensatie moet uiterlijk 
12 weken voor de wedstrijddatum aangevraagd zijn. 

 
TR 01.02 Figuren op de baan 
1. Op een baan waarop figuurwedstrijden worden gehouden, dienen ten minste 2 volledige 

slangenboogfiguren te liggen, conform de tekening in bijlage 1, alsmede ten minste 2 
slangenboog lussen. 

2. De in het eerste lid genoemde figuren dienen met een daartoe geschikte soort verf, in een van 
de kleur van de baan afwijkende kleur, naar model van bijlage 1 bij dit reglement, op de baan 
getekend te zijn.         

3. De lijndikte bedraagt maximaal 3 centimeter. 
4. Oriëntatiepunten op de cirkels zijn niet toegestaan. 
5. Figuren liggen op ten minste 1 meter afstand van de grenzen van de baan. 
6. Belijningen van andere sporten zijn toegestaan. Indien deze hinder kunnen veroorzaken bij het 

rijden op een figuur, is de scheidsrechter bevoegd het betreffende figuur af te keuren voor het 
optreden voor de jury. 

 
TR 01.03 Toestand van de baan 
De toestand van de baan dient te voldoen aan hieraan redelijkerwijze te stellen eisen. Indien de 
scheidsrechter van oordeel is dat niet aan het gestelde in de eerste volzin wordt beantwoord, is hij 
bevoegd zodanige maatregelen te doen treffen als hij nodig acht. 
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Hoofdstuk 2 Wedstrijden 
 
WE 02.01 Soorten wedstrijden 
1. Het SBK onderscheidt de volgende soorten wedstrijden: 

a) Nederlandse Kampioenschappen Figuren/Vrijrijden; 
b) Nederlandse Kampioenschappen Dans; 
c) NRB Cup; 
d) Door verenigingen onder auspiciën van het SBK te organiseren open wedstrijden; 
e) Nederlands Kampioenschap Show en Precision. 

2. De hierboven genoemde wedstrijden worden op een overdekte baan verreden. 
3. Het SBK stuurt de concept kunstrijkalender voor 1 maart van het kalenderjaar, voorafgaand aan 

het kalenderjaar waarin de wedstrijden gehouden worden, naar verenigingen en dan kunnen de 
verenigingen voor 1 april de wedstrijden aanvragen. De concept ingevulde kunstrijkalender 
wordt met de voorjaarsvergadering gepresenteerd. Met de najaarsvergadering streven wij 
ernaar om ook alle stages in de kalender te zetten. We streven ernaar dat alle verenigingen per 
jaar minstens 1 wedstrijd organiseren. 

 
WE 02.02 Open wedstrijden 
1. Jaarlijks worden ten minste 2 open wedstrijden georganiseerd per discipline en categorie. 

Verenigingen die voor de organisatie van deze wedstrijden in aanmerking willen komen doen 
hiervan vóór 1 april van het kalenderjaar, voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de wedstrijd 
gehouden wordt, mededeling aan het SBK. 

2. Bij de in het eerste lid genoemde opgave worden tevens de beoogde wedstrijddata 
medegedeeld. 

3. Aan de in het kader van het eerste en tweede lid gedane opgaven kunnen niet eerder dan het 
tijdstip waarop de evenementen op de definitieve kunstrijkalender zijn opgenomen, rechten 
worden ontleend. 

 
WE 02.03  Organisatie wedstrijden 
1. Wedstrijden, zoals genoemd in WE 02.01 lid a) tot en met d), worden uiterlijk 6 weken voor de 

wedstrijddatum per brief aangekondigd. 
2. In de in het eerste lid bedoelde brief wordt het volgende opgenomen: 

a) Het correspondentieadres (e-mail adres); 
b) Plaats waar het evenement wordt gehouden, onder gelijktijdige vermelding van de 

afmetingen en de samenstelling van de baan; 
c) De klassen en categorieën waarin gereden wordt; 
d) deelnamegerechtigdheid; 
e) Datum waarop de inschrijftermijn sluit (4 weken voor de wedstrijddatum); 
f) Inschrijfgelden; 
g) Omschrijving van de aanwezige muziekinstallatie; 
h) Plaats en datum van de aankondiging. 

4. De aankondiging wordt aan alle verenigingen, voor wier leden deelname aan de wedstrijd 
openstaat, alsmede aan het SBK gezonden. 

5. Deelnemende verenigingen nemen in hun inschrijving de geboortedatum, klasse, categorie en 
discipline van de ingeschreven deelnemers op. 

6. Uiterlijk 3 weken voor de datum waarop de wedstrijd zal plaatsvinden wordt het SBK in het bezit 
gesteld van een deelnemerslijst en een tijdschema. Het SBK controleert de deelnemerslijst en 
het tijdschema en overlegt indien nodig met de organiserende vereniging.  

7. Bij het opstellen van het tijdschema worden de wedstrijden van de laagste klassen op zaterdag 
verreden en van de hoogste klassen op zondag.  

8. Uiterlijk 2 weken voor de datum waarop de wedstrijd zal plaatsvinden, worden de deelnemende 
verenigingen in het bezit gesteld van de deelnemerslijst en het tijdschema. 
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9. Uiterlijk 1 week voor de datum waarop de wedstrijd zal plaatsvinden, worden de deelnemende 
verenigingen in het bezit gesteld van de loting en eventueel de gelote figuurgroep. Bij de 
tweede of navolgende open wedstrijd van het betreffende kalenderjaar, zal de figuurgroep van 
de wedstrijd ervoor, uitgesloten worden van de loting van de volgende wedstrijd.  

10. Indien de wedstrijd meer dan 1 dagdeel beslaat, worden meerdere prijsuitreikingen verricht.  
11. Indien een wedstrijd eindigt na 13.00 uur (ongeacht het geplande tijdschema) dan verzorgt de 

organiserende vereniging een maaltijd voor de juryleden, rekenmeesters en SBK-leden. Het SBK 
geeft het aantal personen door aan de organiserende vereniging. 

12. Indien een wedstrijd voor 13.00 uur begint en na 18.00 uur eindigt (ongeacht het geplande 
tijdschema), dan verzorgt de organiserende vereniging 2 maaltijden voor de juryleden, 
rekenmeesters en SBK-leden, waarvan tenminste 1 warme maaltijd.  

13. Indien in het tijdschema geen aparte pauze is opgenomen voor het diner, dan moet de lunch 
een warme maaltijd zijn en een broodmaaltijd voor de avond. 

14. De organiserende vereniging voorziet de juryleden en SBK-leden van drinken gedurende de 
wedstrijd. 

 
WE 02.04 Deelname wedstrijden 
1. Deelname aan voor hen bestemde wedstrijden staat open voor leden in de zin van artikel 4, 

eerste lid, sub b en c van de Statuten. 
2. Ingezetenen die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten zijn gerechtigd tot deelname aan 

wedstrijden. 
3. Deelname aan open wedstrijden staat open voor buitenlandse sporters. Hiervoor moet uiterlijk 

4 weken voor de wedstrijddatum toestemming gevraagd worden aan het SBK. 
4. Uiterlijk 2 weken voor de wedstrijddatum dienen de volgende bescheiden (per deelnemer) in 

het bezit te zijn van het SBK:  
a) Muziek in mp3 formaat; 
b) Program Element Content Sheet (van World Skate); 
c) Indien van toepassing het Style Dance Certificate Of Authentication (van World Skate). 

5. Wanneer er wijzigingen zijn in de inschrijving na de sluitingsdatum (4 weken van tevoren) of nog 
deelnemers worden toegevoegd, bedragen de kosten 10 euro per wijziging per deelnemer. 
Wijzigingen kunnen worden doorgegeven tot uiterlijk 1 dag na verzending van deelnemerslijst 
en tijdschema naar de deelnemende verenigingen. Daarna worden wijzigingen niet meer 
geaccepteerd. 

6. Inschrijven voor een wedstrijd verplicht tot betaling van het inschrijfgeld, ook al wordt de 
sporter op een later tijdstip afgemeld. 

7. In verband met het inlopen van het tijdschema dienen deelnemers een half uur voor aanvang 
van de wedstrijd aanwezig te zijn. 

 
WE 02.05  Grootte wedstrijdklasse 
Het maximale tot een wedstrijdklasse toe te laten aantal deelnemers bedraagt 25 deelnemers. 
Ingeval er meer inschrijvingen zijn dan de toelaatbare maximale groepsgrootte, dan worden de 
groepen verdeeld op basis van leeftijd. 
 
WE 02.06 Organisatie Nederlandse Kampioenschappen en NRB Cup 
1. Het SBK is bevoegd de organisatie van het Nederlands Kampioenschap en NRB Cup toe te wijzen 

aan een vereniging. Verenigingen die voor de organisatie in aanmerking wensen te komen, doen 
hiervan vóór 1 april van het kalenderjaar, voorafgaand aan het kalenderjaar waarin het beoogde 
kampioenschap gehouden wordt, mededeling aan het SBK. 

2. De vereniging die de in het eerste lid bedoelde organisatie krijgt toegewezen ontvangt van de 
SBK een tegemoetkoming in de kosten; het Bondsbestuur stelt jaarlijks de hoogte van de in de 
eerste volzin bedoelde tegemoetkoming voor en deze wordt door de Algemene 
Ledenvergadering vastgesteld. 
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3. De aan de Nederlandse Kampioenschappen verbonden trofeeën worden door het SBK 
aangeschaft; de hieraan verbonden kosten, alsmede de reiskosten van de juryleden en van de 
leden van het rekenbureau worden uit de aan het SBK toegewezen financiële middelen 
bestreden. 

4. Met uitzondering van de in het derde lid bedoelde kosten, worden de overige aan de organisatie 
van de Nederlandse Kampioenschappen verbonden kosten door de organiserende vereniging 
gedragen. 

5. De entreegelden en eventuele uit door de vereniging verrichte werkzaamheden voortvloeiende 
baten komen ten gunste van de organiserende vereniging. De hoogte van de entreegelden 
wordt vastgesteld door het Bondsbestuur. 

 
WE 02.07 Deelname Nederlandse Kampioenschappen en NRB Cup 
1. Deelname aan Nederlandse Kampioenschappen en NRB Cup staat open voor leden in de zin van 

artikel 4, eerste lid, sub b en c van de Statuten. 
2. Ingezetenen die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten zijn gerechtigd tot deelname aan de 

Nederlandse Kampioenschappen en NRB Cup. 
3. Deelname aan de Nederlandse Kampioenschappen Figuren/Vrijrijden en Dans staat open voor 

de internationaal erkende klassen (Tots tot en met Senior).  
4. Deelname aan de NRB Cup staat open voor de Promotional klassen van Tots tot en met Cadet.  
5. Om in aanmerking te komen voor deelname aan de Nederlandse kampioenschappen of NRB Cup 

dient men te hebben deelgenomen aan ten minste 2 voorwedstrijden. 
8. Uiterlijk 2 weken voor de wedstrijddatum dienen de volgende bescheiden (per deelnemer) in 

het bezit te zijn van het SBK:  
a) Muziek in mp3 formaat; 
b) Program Element Content Sheet (van World Skate); 
c) Indien van toepassing; het Style Dance Certificate Of Authentication (van World Skate). 

9. Wanneer er wijzigingen zijn in de inschrijving na de sluitingsdatum (4 weken van tevoren) of 
indien nog deelnemers worden toegevoegd, zijn de kosten 10 euro per wijziging per deelnemer.  

10. Inschrijven voor een wedstrijd verplicht tot betaling van het inschrijfgeld, ook al wordt de 
sporter op een later tijdstip afgemeld. 

11. In verband met het inlopen van het tijdschema dienen deelnemers een half uur voor aanvang 
van de wedstrijd aanwezig te zijn. 

 
WE 02.08  Organisatie Nederlands Kampioenschap Show en Precision 
1. Het Nederlands Kampioenschap Show en Precision wordt georganiseerd door het SBK. 
2. Het Nederlands Kampioenschap Show en Precision wordt uiterlijk 8 weken voor de 

wedstrijddatum per brief aangekondigd. 
3. In de in het eerste lid bedoelde brief wordt het volgende opgenomen: 

a) Het correspondentieadres (e-mail adres); 
b) Plaats waar het evenement wordt gehouden, onder gelijktijdige vermelding van de 

afmetingen en de samenstelling van de baan; 
c) De categorieën waarin gereden wordt; 
d) Deelnamegerechtigdheid; 
e) Datum waarop de inschrijftermijn sluit (uiterlijk 6 weken voor de wedstrijddatum); 
f) Inschrijfgelden; 
g) Plaats en datum van de aankondiging. 

4. De aankondiging wordt aan alle verenigingen, voor wier leden deelname aan de wedstrijd 
openstaat, gezonden. 

5. Bij de inschrijving wordt overgelegd: 
a) De categorieën waarin wordt deelgenomen, onder vermelding van de titels en exacte 

tijdsduur;  
b) Een volledige deelnemerslijst met geboortedata per categorie; 
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c) Een beschrijving van het nummer in maximaal 25 woorden; 
d) Wanneer de inschrijving te laat of onvolledig is, is deelname niet mogelijk. 

6. Uiterlijk 5 weken voor de datum waarop het Nederlands Kampioenschap Show en Precision 
plaatsvindt zullen de startvolgordes voor de verschillende categorieën door middel van loting 
door het SBK vastgesteld worden. 

7. De deelnemende verenigingen ontvangen uiterlijk 1 week voor de loting bericht van de datum 
van de in het eerste lid bedoelde loting, onder gelijktijdige opgave van de plaats en het tijdstip 
waarop deze zal worden voltrokken. 

8. De loting geschiedt in het openbaar. 
9. Uiterlijk 4 weken voor de datum waarop het Nederlands Kampioenschap Show en Precision 

plaatsvindt, ontvangen de deelnemende verenigingen, de juryleden en het secretariaat van het 
SBK, een tijdschema, een overzicht van de startvolgorde van de verschillende categorieën en 
een schema volgens welk op de dag van het kampioenschap zal worden ingereden. 

10. De verenigingen worden gevraagd vrijwilligers te leveren, waar de volgende korting op het 
totaalbedrag aan inschrijfgelden tegenover staat:  

a) 10% voor 1 vrijwilliger; 
b) 20% voor 2 vrijwilligers; 
c) 30% voor 3 of meer vrijwilligers. 

 
*** Dit wordt besproken in werkgroep financiën 
 
11. Vrijwilligers ontvangen alleen reiskostenvergoeding, indien zo veel mogelijk wordt gecarpoold of 

met bus van de vereniging wordt gereisd. 
 
WE 02.09 Categorieën Nederlands Kampioenschap Show en Precision 
Het Nederlands Kampioenschap Show en Precision kent naast de internationaal vastgestelde 
categorieën de volgende categorie:  

a) Espoir groep, waarvan de deelnemers op 1 januari van het betreffende jaar nog niet de 
14-jarige leeftijd bereikt hebben, tijdsduur ten minste 3:30 minuten en ten hoogste 4 
minuten (+/– 10 seconden); aantal personen ten minste 8 en ten hoogste 16 personen 
(maximaal 2 reserves). 

 
WE 02.10 Deelname Nederlands Kampioenschap Show en Precision 
1. Deelname aan het Nederlands Kampioenschap Show en Precision staat open voor de in artikel 4, 

eerste lid, sub b van de Statuten bedoelde leden.  
2. Ingezetenen die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten zijn gerechtigd tot deelname aan het 

Nederlands Kampioenschap Show en Precision. Echter, een groep waarvan niet alle deelnemers 
een Nederlandse nationaliteit bezitten, kan niet in aanmerking komen voor uitzending naar het 
Europees Kampioenschap of Wereld Kampioenschap. 

3. Voor deelname aan het Nederlands Kampioenschap Show en Precision wordt per deelnemer (als 
ook de opgegeven reserve(s)) per categorie inschrijfgeld geheven, waarvan de hoogte jaarlijks 
door de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld (zie bijlage Financiële regels). 

4. Per vereniging mag met maximaal 2 groepen per categorie worden uitgekomen. 
5. Per deelnemende vereniging wordt 1 gratis toegangsbewijs voor een trainer verstrekt, en verder 

1 gratis toegangsbewijs per 10-tal deelnemers of een gedeelte hiervan. 
6. Het rijden van eerder bij het Nederlands Kampioenschap Show en Precision gepresenteerde 

show- en precision nummers door dezelfde of door een andere vereniging is toegestaan, mits 
dit niet eerder dan 3 jaar na de eerste presentatie plaatsvindt, en indien met het betreffende 
nummer in een categorie niet het Nederlands Kampioenschap behaald is. 

7. Uiterlijk 4 weken voor de wedstrijddatum dient de muziek in mp3 formaat per showgroep in het 
bezit te zijn van het SBK. 
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8. Wanneer er wijzigingen zijn in de inschrijving na de sluitingsdatum (6 weken van tevoren) of nog 
deelnemers worden toegevoegd, zijn de kosten 10 euro per wijziging per deelnemer. 
Wijzigingen kunnen worden doorgegeven tot uiterlijk 1 dag na verzending van deelnemerslijst 
en tijdschema naar de deelnemende verenigingen. Daarna worden wijzigingen niet meer 
geaccepteerd. 

 
WE 02.11 Inrijden Nederlands Kampioenschap Show en Precision 
1. Uiterlijk 4 weken voor de datum waarop het Nederlands Kampioenschap Show en Precision 

plaatsvindt, ontvangen de deelnemende verenigingen het inrijschema. 
2. Het in lid 1 genoemde inrijschema zal opgesteld worden aan de hand van de volgende 

richtlijnen: 
a) Een vereniging die met 1 showgroep uitkomt 10 minuten; 
b) Voor elke showgroep meer, wordt er 5 minuten inrijtijd bij opgeteld;  
c) Ieder precision team krijgt 10 minuten inrijtijd. 

  3. Tijdens het inrijden wordt de gelegenheid geboden gebruik te maken van muziek. 
 
WE 02.12 Juryleden Nederlands Kampioenschappen Show en Precision 
1. De juryleden nemen plaats aan een lange zijde van de baan, waarbij bij voorkeur die zijde 

gekozen wordt van waaruit het publiek dezelfde waarneming als de jury heeft. 
2. De jury wordt samengesteld door het SBK de jurycommissie. 
3. Aan het hoofd van de jury staat een scheidsrechter, die eveneens door het SBK de 

jurycommissie wordt aangewezen. 
4. Maximaal 1 uur voor aanvang van de wedstrijd wordt door de organisatie een jurybijeenkomst 

belegd, welke onder leiding staat van de voor de eerst te rijden categorie aangewezen 
scheidsrechter. 
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Hoofdstuk 3 Stages en trainingen 
 
 
ST 03.01 Soorten trainingen 
1. Het SBK onderscheidt de volgende soorten trainingen: 

a) Stages onder leiding van de bondscoach of buitenlandse trainer in samenwerking met 
Technisch Coördinator, Solo- en/of Danscommissie 

b) Stages onder leiding van buitenlandse trainers; 
c) Trainingen op uitnodiging (invulling wordt gepresenteerd in najaarsvergadering 2019);  
d) Trainingen voor Team NL leden als voorbereiding op buitenlandse wedstrijden. 

 
ST 03.02 Opzet en selectie procedure Team NL 
***(verdere invulling van deze paragraaf wordt gepresenteerd in najaarsvergadering 2019 
voorjaarsvergadering 2020)  
 
ST 03.03 Eisen Team NL 
 
1. Indien een lid opgenomen wil worden in de selectie zal er een introductiegesprek plaatsvinden 

met de technisch coördinator en 1 clubtrainer. Bij minderjarige sporters dient ten minste één van 
de ouders/voogd aanwezig te zijn bij het gesprek. 

2. Wanneer een lid opgenomen wordt in de selectie dient men rekening te houden met het 
volgende: 

a) Een (mogelijk) selectielid dient deel te nemen aan elke bondstraining en stage 
georganiseerd door het SBK; 

b) Daarnaast dient zowel het lid als de vereniging te investeren in extra trainingen zodat 
progressie gemaakt kan worden; 

c) Het SBK kiest tijdens de bondstrainingen voor een technisch plan waarvan verwacht 
wordt dat deze binnen de vereniging tevens gevolgd wordt; 

d) Uitzondering hierop dient in overleg te gaan met de technisch coördinator; 
e) Het SBK verplicht deelnemers deel te nemen aan internationale wedstrijden, indien 

geselecteerd. De technisch coördinator bepaalt welke wedstrijden hierbij verplicht zijn 
en welke optioneel; 

f) Wanneer een geselecteerde moeite heeft school en selectie te combineren zal het SBK 
indien gevraagd de geselecteerde bijstaan tot een oplossing te komen; 

g) Bij blessure/ziekte wordt in overleg met de technisch coördinator bepaald of er een 
aangepast programma mogelijk is en of er sprake kan zijn van handhaving in de 
bondsselectie. 

3. Om voor uitzending in aanmerking te komen, hoeft men niet noodzakelijkerwijs in de selectie te 
zijn opgenomen. Echter deelname aan stages en 1 buitenlandse wedstrijd is wel verplicht. 
 

***(verdere invulling van dit hoofdstuk wordt gepresenteerd in najaarsvergadering 2019 
voorjaarsvergadering 2020) 
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Hoofdstuk 4 Internationaal sportverkeer 
 
IN 04.01 Soorten internationale wedstrijden 
1. Het SBK onderscheidt de volgende soorten internationale wedstrijden: 

a) Wereld Kampioenschappen; 
b) Europese Kampioenschappen; 
c) Europacup; 
d) Interland Cup; 
e) German Cup World Cup wedstrijden; 
f) International Open Dance Competition Hettange-Grande; 
g) Overige internationale wedstrijden voor internationaal erkende klassen; 
h) Overige internationale wedstrijden voor promotionele klassen. 

2. Het SBK verzorgt de inschrijving van alle internationale wedstrijden, zowel in Nederland als in 
het buitenland. 

3. De vereniging dient zich te houden aan de termijn, gesteld door het SBK, voor inschrijving van 
de wedstrijd. Indien deze termijn overschreden wordt kan er helaas geen sprake meer zijn van 
inschrijving. 

4. Uitnodigingen naar het buitenland en uitnodigingen van buitenlandse atleten naar Nederland 
moeten worden voorgelegd aan het SBK. 

 
IN 04.02 Deelname internationale wedstrijden, trainingen en stages 
1. Het SBK selecteert sporters voor de wedstrijden genoemd in artikel IN 04.01 lid a) tot en met f). 
2. Deelname aan een EK of WK Show en Precision kan alleen plaatsvinden met het tijdens het NK 

Show en Precision gereden nummer. 
3. Deelname aan een internationale wedstrijd genoemd in artikel IN 04.01 lid g) en h) is alleen 

toegestaan met toestemming van het SBK.  
4. Deelname is slechts toegestaan als de sporter minimaal 1 wedstrijd gereden heeft in dezelfde 

klasse in Nederland in hetzelfde seizoen.  
5. In geval van deelname aan internationale trainingen/stages of trainingen/stages met 

buitenlandse trainer, moet het SBK op de hoogte worden gebracht, minimaal 2 weken 
voorafgaand aan de inschrijving. 

6. Indien in het buitenland wordt getraind met een buitenlandse trainer, moet het SBK op de 
hoogte worden gebracht, minimaal 2 weken voorafgaand aan de training. 

 
IN 04.03 Team NL 
1. Wanneer het SBK sporters heeft geselecteerd voor wedstrijden genoemd in artikel IN 04.01 lid 

a) tot en met f), ontvangt de vereniging hierover schriftelijk bericht. 
2. Voor de wedstrijden genoemd in artikel IN 04.01 lid a) tot en met f) bepaalt het SBK in welk 

hotel of welke accommodatie Team NL zal verblijven en op welke dag en tijdstip de Team NL 
leden zich hier moeten melden. Team NL leden zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer van 
en naar het hotel of de accommodatie. Het SBK bepaalt de verblijfsperiode van de Team NL 
leden, rekening houdend met het programma.  

3. Het SBK communiceert naar de verenigingen en de leden van Team NL hoe de organisatie 
rondom de ploeg zal gaan verlopen. Het SBK is verantwoordelijk voor de sporters en begeleiding 
vanuit de bond. Zij verzorgen de loting etc. en zijn aanspreekpunt voor de ploeg. 

4. Clubtrainers mogen geselecteerde sporters begeleiden tijdens de wedstrijden genoemd in 
artikel IN 04.01 lid a) tot en met f). De vereniging dient dit aan te geven bij opgave van de 
sporter en hierbij tevens aan te geven of een accreditatie gewenst is. Kosten hiervoor komen 
voor rekening van de vereniging.  

5. De ploegleiding bepaalt het dagprogramma welke zij communiceren met de sporters, waarbij er 
wordt gestreefd naar het gezamenlijk eten.  

6. Indien mogelijk zal de bondscoach aanwezig zijn op deze wedstrijden en begeleiden. 
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7. Tijdens alle wedstrijddagen van de wedstrijden genoemd in artikel IN 04.01 lid a) tot en met f) 
dragen de sporter het Team NL trainingspak, de clubtrainers en ploegleiding het Team NL 
trainingsjack en landenpak. Tijdens openings- en sluitingsceremonie, figuurwedstrijd en 
prijsuitreiking dragen de sporters het landenpak, tenzij de begeleiding anders besluit. 

8. Het trainingspak krijgt de sporter en/of clubtrainer in bruikleen tegen betaling van borg (zie 
financiële bijlage) en kan bij het SBK opgehaald worden. Het trainingsjack krijgt de clubtrainer in 
bruikleen tegen betaling van borg `(zie financiële bijlage). Het team NL Shirt en het landenpak 
(rolschaatskleding) dient men zelf aan te schaffen. Informatie hierover kan opgevraagd worden 
via de vereniging bij het secretariaat van het SBK. Na elke wedstrijd dient het trainingspak 
compleet, onbeschadigd en ongewassen terug in het bezit te komen van het SBK en dan wordt 
de borg terugbetaald. 

9. Indien men aanwezig is in de sporthal of wanneer de begeleiding dit aangeeft dient de sporter 
het volledige bondspak te allen tijde te dragen en de clubtrainer het trainingsjack.  

10. Het is toegestaan een effen zwarte legging te dragen in plaats van de trainingsbroek behorend 
bij het Team NL trainingspak. De legging mag niet korter zijn dan halverwege het bovenbeen, 
het moet vervaardigd zijn van lycra stof en zonder logo’s en/of andere markeringen. Ten aller 
tijde moet het hele Team NL trainingspak meegenomen worden naar het evenement. Het SBK 
kan beslissen dat het hele Team NL trainingspak op officiële momenten gedragen wordt. 

11. Het SBK verwacht dat Team NL sporters die deel gaan nemen aan een internationale wedstrijd 
een gedegen voorbereiding hebben en deze afgestemd en besproken hebben met de technisch 
coördinator. 

 
IN 04.04 Vergoedingen Team NL 
1. Voor deelnemers in de disciplines figuren, vrijrijden, solodans, paarrijden en paardansen 

vergoedt het SBK het inschrijfgeld voor: 
a) Wereld Kampioenschappen; 
b) Europese Kampioenschappen; 
c) Europacup. 

2. Voor bovengenoemde wedstrijden betaalt het SBK het landen inschrijfgeld. 
3. De reiskosten dient men zelf te betalen. Voor de deelnemers aan EK en WK in de disciplines 

figuren, vrijrijden, solodans, paarrijden en paardansen betaalt het SBK eventuele extra 
verblijfskosten wanneer deze uitkomen boven de 35 euro per nacht. 

4. Voor de Interland Cup, German Cup en International Open Dance Competition Hettange-Grande 
betaalt elke deelnemer een door het SBK te bepalen bedrag voor het inschrijfgeld, de 
overnachtingen, eten en drinken. 

5. Voor deelname aan Show en Precision op EK of WK draagt het SBK niet bij in de kosten. Voor reis 
en verblijf dient de vereniging zelf te zorgen.  
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Hoofdstuk 5 Officials en trainers 
 
OF 05.01 Jury- en Technical Panel leden 
1. Juryleden worden geacht de gedragscode dat zij hun waarderingen rechtvaardig en naar eer en 

geweten geven, te onderschrijven. 
2. Juryleden ontvangen een jurypas. 
3. De jurypas ontleent zijn geldigheid aan een door de SBK jaarlijks op de pas op te nemen 

waarmerk.  
4. Juryleden worden geacht de periodiek door de Jury- en showcommissie te beleggen 

jurybijeenkomsten bij te wonen. 
5. Juryleden gaan niet met trainers, sporters of andere belanghebbenden in discussie over de 

prestatie tijdens de wedstrijd. Eventuele vragen kunnen bij de scheidsrechter worden ingediend. 
 

OF 05.02 Calculatoren 
1. Het SBK benoemt voor wedstrijden 1 of meer functionarissen die het rekenbureau vormen. 
2. De benoemde functionarissen dragen zorg voor de voorbereiding van de wedstrijd (loting, het 

opzetten van het digitale jurysysteem, het uitprinten van startlijsten etc.) en verwerking van de 
jurywaarderingen. 

3. De organiserende vereniging draagt zorg voor een pak printpapier, een beamer, een 
projectiescherm en de bekabeling om beamer en projectiescherm aan te sluiten op het systeem. 

 
OF 05.03 Hardware 
1. Bij wedstrijden wordt voor de verwerking van de resultaten gebruik gemaakt van computers die 

toebehoren aan het SBK. 
 

OF 05.04 Trainers, sporters en andere belanghebbenden 
1. Trainers, sporters en andere belanghebbenden die, hetzij rechtstreeks of via een derde partij, 

zich openlijk op ongepaste wijze met betrekking tot de officials en hun beslissingen, met name 
tijdens de wedstrijd in het bijzonder, maar ook daarbuiten, zich niet conformeren met de uitslag 
van elementen en calls door het technisch panel of met betrekking tot de uitslag van de 
juryleden, kan worden bestraft (een jaar uitsluiting). 

2. Trainers kunnen enkel op voordracht van het SBK het opleidingsprogramma van World Skate 
volgen, dat jaarlijks tijdens het World Skate Artistic Seminar wordt gegeven. 

 
***Voor trainers worden gedragsregels opgesteld. Naast de Verklaring Omtrent Gedrag zullen de 
trainers ook moeten onderschrijven en tekenen.   
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Hoofdstuk 6 Dispensaties, meldings- en toestemmingsprocedures 
 
DR 06.01 Dispensatie verzoeken 
Voor onderstaande situaties, kan een vereniging een dispensatie verzoek schriftelijk indienen bij het 
secretariaat van het SBK: 

a) Verzoek vrijstelling open wedstrijd; 
b) Verzoek tot doorschuiven naar een A-klasse gedurende het seizoen; 
c) Verzoek vrijstelling bondstraining; 
d) Verzoek tot niet deelnemen aan internationale wedstrijd indien geselecteerd vanuit selectie. 

 
DR 06.02 Meldingsprocedure 
Naast de meldplicht beschreven in hoofdstuk 4 dienen verenigingen die voornemens zijn een 
showoptreden of een demonstratie van andere aard met landelijk bereik (landelijke 
televisie/radio/krant) te houden, uiterlijk 4 weken voor de datum waarop het evenement plaats zal 
vinden, het SBK hiervan in kennis te stellen.  
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Hoofdstuk 7 Financiële regels 
 
FR 07.01 Opgave leden 
1. Conform Artikel 5 lid 6 van de statuten van de Nederlandse Rollersports Bond zijn verenigingen 

verplicht uiterlijk 31 januari van ieder jaar opgave te doen van al hun leden (wedstrijd- en ook 
niet wedstrijd leden). Indien een vereniging niet al haar leden heeft opgegeven is de vereniging 
voor ieder verenigingslid dat niet is opgegeven een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd. 
Verenigingen zijn verplicht om naast hun leden, ook hun kader- en bestuursleden op te geven 
(artikel 5 lid 2). 

2. Daar het SBK onderscheid maakt in licentiegelden voor internationaal erkende klassen en 
promotionele klassen, dient in de opgave aangegeven te worden in welke klasse de sporter start. 

3. Aan het einde van het jaar vindt er een controle en verrekening plaats. 
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Hoofdstuk 8 Protesten 
 
PR 08.01 Klachtenprocedure 
1. Indien een vereniging waarvan een lid aan een wedstrijd deelneemt, van oordeel is dat de 

scheidsrechter een bepaling van dit reglement ten aanzien van het lid van de vereniging 
respectievelijk ten aanzien van hemzelf niet juist heeft toegepast, kan de betrokken vereniging of 
het betrokken lid zich beroepen op het oordeel van het SBK. 

2. De procedure neemt een aanvang met het indienen van een schriftelijk protest, dat het SBK 
uiterlijk 8 dagen na het voorval bereikt dient te hebben. 

3. Indien het protest het SBK niet uiterlijk 8 dagen na het voorval bereikt heeft, wordt het niet-
ontvankelijk verklaard. 

4. Het SBK draagt de functionaris die op het moment van het bewuste voorval als scheidsrechter 
optrad op om rapport te maken. 

5. Het SBK stelt de scheidsrechter en de vereniging of het lid waarvan het protest afkomstig is, in de 
gelegenheid te worden gehoord indien het SBK de noodzaak daartoe aanwezig acht, dan wel 
indien de betrokken vereniging of het betrokken lid de wens te kennen geeft hiertoe uitgenodigd 
te worden. 

 
PR 08.02 Uitspraak  
1. Het SBK doet uiterlijk 5 weken na het voorval, waarvan protest is ingediend, uitspraak. 
2. Van de binnen het eerste lid bedoelde uitspraak staat voor de betrokken vereniging of het 

betrokken lid, uiterlijk 14 dagen na de uitspraak, beroep open op de Geschillencommissie. 
3. Het in het tweede lid bedoelde beroep dient het secretariaat van de NRB in schriftelijke vorm, 

aangetekend, te bereiken. 
4. Op het beroep zijn de regels uit het Huishoudelijk Reglement met betrekking tot 

geschillenbeslechting van toepassing. 
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Hoofdstuk 9 Slotbepalingen 
 

 
SB 09.01 Communicatie 
Verenigingen die vragen hebben, kunnen deze richten aan het secretariaat van het SBK. Het 
secretariaat zorgt dat de vragen beantwoord worden door de juiste persoon binnen het SBK.  
 
SB 09.02 Wijzigingen 
1. Voorstellen tot wijziging van dit reglement kunnen door het SBK en door de kunstrijverenigingen 

gedaan worden.   
2. De in lid 1 bedoelde voorstellen worden in een verenigingsvergadering besproken en als zodanig 

vastgesteld. 
3. Nadat het Bondsbestuur goedkeuring verleend heeft, biedt dit orgaan de voorstellen ter 

bekrachtiging aan de Bondsvergadering aan. 
4. De wijzigingen treden in werking per een door de verenigingsvergadering vast te stellen datum 

en bekrachtigd door de Bondsvergadering, doch niet eerder dan de datum waarop de wijzigingen 
de aangesloten verenigingen op schrift bereikt hebben. 

 
SB 09.03  Kunstrijreglement 
Dit reglement kan aangehaald worden als "Kunstrijreglement". 
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Bijlagen 
 
Voor technische regels gelden te allen tijde de regels van WORLD SKATE (www.worldskate.org) en 
WORLD SKATE EUROPE (www.cers-rollerskating.eu). 
 

Bijlage 1 Model figuren 

Bijlage 2  Wedstrijdklassen 2019 2020 

Bijlage 3 Verplichte inhoud voor Nationale Klassen 

Bijlage 4 Financiële bedragen 
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Bijlage 1 Model figuren 
 
De cirkels hebben een doorsnede van 4, 5 of 6 meter. Zij kunnen gescheiden of in combinatie op de 
baan getekend worden. 
 
  

6 m
 5 m

 4 m
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De afmetingen van de lus: 
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Bijlage 2  Wedstrijdklassen 2019 2020 
 
  Internationaal Nationaal 
      
Rolrinckel   op 1 jan. nog geen 7 jaar 
Rolrinckel Promotional   op 1 jan. 7 jaar en ouder 
      Pre-Pupil   op 1 jan. nog geen 8 jaar 
Pre-Pupil Promotional   op 1 jan. 8 jaar en ouder 
      Pupil   op 1 jan. nog geen 9 jaar 
Pupil Promotional   op 1 jan. 9 jaar en ouder 
      Tots op 1 jan. nog geen 9 jaar  
Tots Promotional   op 1 jan. 9 jaar en ouder 
      Mini op 1 jan. nog geen 11 jaar   
Mini Promotional   op 1 jan. 11 jaar en ouder 
      Espoir op 1 jan. nog geen 13 jaar   
Espoir Promotional   op 1 jan. 13 jaar en ouder 
      Cadet op 1 jan. nog geen 15 jaar   
Cadet Promotional   op 1 jan. 15 jaar en ouder 
      Youth op 1 jan. nog geen 16 jaar   
      Junior op 1 jan. nog geen 18 jaar   
      Senior op 1 jan. 18 jaar en ouder   
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Bijlage 3 Verplichte inhoud voor Nationale Klassen 
 
Algemene regels 
- Sprongen van halve rotatie zijn: Cadet en een omsprong op 1 of 2 benen. 
- Elementen zoals bunny hup, haasje, opsprongetje etc. behoren NIET tot sprongen. 
- Het is niet toegestaan om meerdere dezelfde pirouetten uit te voeren. 
- In de klasse rolrinkel t/m Tots mogen in de passenseries maximaal de volgende onderdelen 

worden uitgevoerd: cross voor, buitenwaarts en binnenwaarts drie, open mohawk (een open 
mohawk is een mohawk waarbij de hak van de vrije voet gericht is op en aansluit bij de 
binnenkant van de standvoet). 

- Espoir B rijden GEEN korte kur. 
- Afvallers voor het NKK mogen op de NRB-cup starten in hun eigen klasse. 
- Bij Rolrinckels, Pre-pupil en Pupil rijden de heren mee bij de dames. Vanaf Tots (zowel A- als B-

klasse) rijden de heren apart. 
- Er mag een sprong voorkomen in de passenserie van maximaal 1 rotatie. Een herkenbare sprong 

telt mee in het maximum aantal sprongen, een niet herkenbare sprong (bijv. Flip afsprong met 
Euler landing) telt niet mee. 

 
Rolrinckels: 

Vrijrijden:  1.30 – 2.00 minuten         
- Maximaal 2 sprongen met halve rotatie (Cadet, omsprong op 1 of 2 benen).  

Een sprong is niet verplicht. 
- Verplicht: 1 pirouette op 2 benen. Meerdere pirouetten zijn toegestaan (alleen standpirouetten). 
- Verplicht: Vooruit overstappen minimaal ½ cirkel met de klok mee of vooruit overstappen 

minimaal ½ cirkel tegen de klok in. De ½ cirkel moet duidelijk zichtbaar en volledig zijn.  
- Verplicht: Vissen achterwaarts (minimaal 4) of achterwaarts overstappen (minimaal 4) 
- Verplicht: Stand op 1 been (ooievaar, zwaluw, zweefstand, pistooltje, etc.) 
 
Pre-Pupil: 

Vrijrijden:  2.00 – 2.30 minuten +/- 10 seconden 
- Maximaal 3 sprongen: Keuze uit sprongen van maximaal een ½ rotatie (cadet, omsprong 1 of 2 

benen) en maximaal 1 losse sprong van 1 rotatie. Minimaal 1 Cadet is verplicht.  
Voorbeelden:  

§ 2x Cadet en 1 Salshow;  
§ 1 omsprong op 2 benen en 2x Cadet; 
§ 1 omsprong op 1 been, 1 Cadet en 1 Flip.  

- Minimaal 1 pirouette op 1 been (alleen standpirouette zijn toegestaan). Indien er meer dan 1 
wordt gedaan, moeten ze verschillend zijn. 

- Verplicht: achteruit overstappen minimaal ½ cirkel met de klok mee en achteruit overstappen 
minimaal ½ cirkel tegen de klok in. De ½ cirkel moet duidelijk zichtbaar en volledig zijn. De 2 
richtingen hoeven niet direct achter elkaar gereden te worden. De ene ½ cirkel kan bijvoorbeeld 
aan het begin van de kur uitgevoerd worden en de andere ½ cirkel aan het einde van de kur. 

- Verplicht: passenserie (diagonaal of over de lengte van de baan) met verplicht minimaal 1 drie. 
- Verplicht: mohawk pas. 
- Verplicht: mount. 
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Pupil: 

 
Figuren: 

 
Groep 1 
1  acht voorwaarts buitenwaarts 
5 b  slangenboog voorwaarts buitenwaarts 
 
Groep 2 
2  acht voorwaarts binnenwaarts 
5 a  slangenboog voorwaarts buitenwaarts 

 
 

Vrijrijden:  2.00 – 2.30 minuten +/- 10 seconden 
- Maximaal 6 sprongen . 
- Van deze 6 sprongen mogen er maximaal 3 los en maximaal 3 in de combinatie (alle sprongen 

moeten op achteruit gesprongen worden). 
- Verplicht: binnen deze 6 sprongen zijn de Cadet en Salshow verplicht (het maakt dus niet uit of 

ze los of in combinatie gesprongen worden).  
- Een enkele sprong mag niet meer dan 3 keer voorkomen in het hele programma.  
- Als sprongen vaker dan 1 keer worden uitgevoerd, dan moet die sprong vanaf de 2e keer in 

combinatie zijn. 
- Verplicht: Minimaal 2 verschillende pirouetten, 1 hiervan mag een combinatie pirouette zijn van 

maximaal 3 posities (alleen stand- en zitpirouetten op 1 been zijn toegestaan). 
Voorbeelden:  

§ Achterwaarts binnenwaarts standpirouette & voorwaarts binnenwaarts 
standpirouette; 

§ Achterwaarts binnenwaarts standpirouette & achterwaarts binnenwaarts 
zitpirouette; 

§ Achterwaarts binnenwaarts standpirouette & combinatie pirouette van 
achterwaarts binnenwaarts standpirouette met achterwaarts buitenwaarts 
standpirouette. 

- Verplicht: 1 passenserie (patroon is vrij), maximaal level 1. 
- Verplicht: zweefstand (patroon is vrij en geen verplichte duur, echter moet de schaats(t)er 

duidelijk de beheersing demonstreren). 

 
Dansen:   Skaters March 
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Tots: 
 

Figuren: 
 
Groep 1 
1  acht voorwaarts buitenwaarts 
4  acht achterwaarts binnenwaarts 
9 a/b drie voorwaarts binnenwaarts hernemen achterwaarts buitenwaarts (in NL 

toegevoegd) 
 
Groep 2 
2  acht voorwaarts binnenwaarts 
3  acht achterwaarts buitenwaarts 
8 a/b drie voorwaarts buitenwaarts hernemen achterwaarts binnenwaarts (in NL 

toegevoegd) 
 

Dansen:   Carlos Tango 
Vrije dans 1:30 tot 2:00 minuut 
Verplicht: 
Travelling max level 1 
Step sequence max level 1, halve cirkel  
De vier (4) steps/passen die worden geteld om dit level te bereiken, zijn: Cross in 
front, binnenwaartse drie, buitenwaartse drie en open Mohawk 

 
Overige nationale klassen volgen de regels van de internationale klassen. Uitzondering hierop is het 
feit dat de Espoirs B geen korte kur rijden en de Espoirs A wel. 
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Bijlage 4 Financiële bedragen 
 
 

Inschrijfgelden en licentie gelden Nederland 2020   
bedragen zijn per persoon per jaar   
   
NRB Licentiegelden   
Lidmaatschap Nederlandse Rollersports Bond wedstrijdleden € 15,00  

Lidmaatschap Nederlandse Rollersports Bond recreanten € 5,00  

Verenigingsbijdrage Nederlandse Rollersports Bond € 50,00  

   
 

 

 
SBK Licentiegelden per discipline   
Bestuursleden; trainers; juryleden; rekenmeesters € 0,00  
Recreanten  € 0,00  
   
Discipline Figuren   
Internationaal erkende klassen € 20,00 * 
Promotionele (nationale) klassen € 15,00 * 
   
Discipline Vrijrijden   
Internationaal erkende klassen € 20,00 * 
Promotionele (nationale) klassen € 15,00 * 
   
Discipline Solodansen   
Internationaal erkende klassen € 20,00 * 
Promotionele (nationale) klassen € 15,00 * 
   
Discipline Paarrijden   
Internationaal erkende klassen € 20,00 * 
Promotionele (nationale) klassen € 15,00 * 
   
Discipline Paardansen   
Internationaal erkende klassen € 20,00 * 
Promotionele (nationale) klassen € 15,00 * 
   
Discipline showrijden en precision € 10,00 * 
   
Discipline precision € 10,00 * 
   
   
*       = daarnaast nog NRB lidmaatschap van  € 15,00  
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Overige Financiële bedragen   
   
Bondsbijdragen aan Rolschaatswedstrijden   
Bijdrage Bond aan NK/NRB Cup 1/2 dag € 250,00  
Bijdrage Bond aan NK/NRB Cup 1 dag € 500,00  
Bijdrage Bond aan NK/NRB Cup 1 1/2 dagen € 750,00  
Bijdrage Bond aan NK/NRB Cup 2 dagen € 1.000,00  
Bijdrage Bond aan NK/NRB Cup 2 1/2 dagen € 1.250,00  
Bijdrage Bond aan NK/NRB Cup 3 dagen € 1.500,00  
   
NK Solo, NRB Cup toegangsprijzen   
Vanaf 12 jaar € 7,00 maximaal bedrag** 
Kinderen t/m 11 jaar € 5,00 maximaal bedrag** 
   
NK Show toegangsprijzen    
Vanaf 12 jaar € 12,50 maximaal bedrag** 
Kinderen t/m 11 jaar € 0,00  
   
Inschrijfgelden wedstrijden   
Rolrinkels, Pre-pupil, pupil p.p. per discipline € 12,50 maximaal bedrag** 
Alle andere wedstrijdklassen p.p. per discipline € 15,00 maximaal bedrag** 
Paarrijden - paardansen per paar  € 25,00 maximaal bedrag** 
   
afdracht aan het SBK voor jury-en rekenbureau kosten per 
deelnemer per discipline*** € 5,00  
   
Inschrijfgelden Nederlandse Kampioenschappen/NRB Cup   
Ned. Kamp. / NRB Cup p.p. per discipline € 20,00  
Ned. Kamp. / NRB Cup paarrijden - paardansen per paar € 30,00  
   
NK show per deelnemer per categorie (ook voor reserves) € 7,50  
   
   
KM vergoeding € 0,19   

  
Borg Team NL trainingspak € 50,00  
   
Aanschaf landenpak € 100,00  
Huur landenpak per wedstrijd € 25,00  
Huur landenpak per seizoen € 40,00  
   
**    = maximum bedrag, verenigingen mogen lager (bij 
uitschrijving te vermelden).   
***  = Afdracht per bank (evt. verminderd met contante 
uitbetaling juryleden)   

 
  

Ee
n 

wer
kg

ro
ep

je
 za

l z
ich

 b
ui

ge
n 

ov
er

 d
ez

e b
ijla

ge
 en

 

za
l p

as
 o

p 
de

 vo
or

jaa
rsv

er
ga

de
rin

g 2
02

0 b
eh

an
de

ld
 w

or
de

n.
 



Huishoudelijk reglement Sectie Kunstrolschaatsen NRB versie 28-11-2019 26 
 

Financiële boetes   
   
   
Wijzigingen in de inschrijving na de sluitingsdatum (per 
wijziging per deelnemer) Hoofdstuk 2 € 10,00 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


