BIJLAGE 1 Kleding Nationale selecties behorende bij de overeenkomst Atleet-KNZB
Algemeen.
Kleding Nationale selecties.
Binnen de KNZB hebben we een kledingprotocol voor alle nationale selecties. Hierin staat
omschreven hoe omgegaan dient te worden met door de KNZB verstrekte kleding. We maken daarbij
een onderscheid tussen technische en niet technische kleding.
De Atleet verplicht zich om tijdens deelname aan wedstrijden en/of tijdens het uitvoeren van aan het
topsportonderdeel verwante activiteiten namens de KNZB (waaronder alle activiteiten die van de
Atleet worden verlangd als gevolg van deze Overeenkomst) het door de KNZB beschikbaar gestelde
sport- en/of vrijetijdstenue te dragen en de beschikbaar gestelde sportuitrusting te gebruiken.
De Atleet erkent dat de aan hem verstrekte (sport)kleding en sportuitrusting eigendom zijn en blijven
van de KNZB. Tenzij anders door de KNZB overeengekomen, dient de Atleet alle aan hem verstrekte
(sport)kleding en sportuitrusting onmiddellijk aan de KNZB te retourneren op diens verzoek.
De Atleet mag aan de (sport)kleding of sportuitrusting geen wijzigingen aanbrengen en/of logo’s of
reclamemateriaal van leveranciers/sponsors die erop zijn bevestigd verbergen of wijzigen. De Atleet
verplicht zich om zo goed als mogelijk voor de (sport)kleding en sportuitrusting te zorgen en deze niet
te beschadigen.
De Atleet verplicht zich om technische of innovatieve projecten met betrekking tot de sportuitrusting of
het sporttenue die door de KNZB worden uitgevoerd, te ondersteunen, tenzij de Atleet daardoor in de
(voorbereiding op) deelname aan wedstrijden, dan wel anderszins in de sportieve prestaties, wordt
belemmerd. Deze ondersteuning houdt in het op redelijk gegeven aanwijzingen van de technisch
directeur / bondscoach / teammanager testen en/of gebruiken van de het sporttenue en/of
sportuitrusting (met inbegrip van prototypes) en het geven van feedback en informatie over dit gebruik.
Niet technische kleding.
Selecties krijgen een pakket niet technische kleding. De omvang van het pakket is afhankelijk van
welke selectie het betreft. De kleding (kleurstelling) is voor alle ploegen gelijk. Op de kleding staan de
logo’s van de kledingsponsor, het logo van de hoofdsponsor van die tak van sport, de logo’s van
NOC*NSF en de KNZB. Het dragen van de kleding is voorwaardelijk voor alle leden van de selecties.
Zie ook onder algemeen.
Technische kleding.
Ook de technische kleding wordt door de kledingsponsor beschikbaar gesteld. Op de kleding staan de
logo’s van de kledingsponsor, het logo van de hoofdsponsor van die tak van sport, de logo’s van
NOC*NSF en de KNZB.
Het is deelnemers aan nationale selecties niet toegestaan in wedstrijden waarin zij door de KNZB zijn
uitgezonden, uit te komen in kleding van een andere fabrikant dan de sponsor van de KNZB.
De enige uitzondering op deze regel is het gespecialiseerde materiaal – dat is materiaal, waarvan
door de KNZB erkend is dat het een cruciaal (of essentieel) effect heeft op de prestaties van de
atleten, door speciale kenmerken. Indien deze erkenning is gegeven, heeft de KNZB bepaald dat alle
publiciteit omtrent het gespecialiseerde materiaal aan de KNZB ter goedkeuring moet worden
voorgelegd, indien er enige referentie is aan een sportcompetitie of ceremonie van een evenement
waar de sporter aan heeft deelgenomen als lid van de nationale selectie.
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Materialen
Alle verzoeken tot het dragen of gebruiken van gespecialiseerd materiaal moeten voor gebruik
schriftelijk ingediend worden bij de Technisch directeur of teammanager van de KNZB. Dit verzoek
moet alle beschikbare, ondersteunende bewijsstukken omtrent het ontwerp, de kenmerken en de
effecten op de prestaties van de atleet bevatten.
De atleet die het verzoek indient, neemt het op zich om door middel van een demonstratie aan te
tonen dat het desbetreffende materiaal de noodzakelijke effecten heeft op de prestaties.
De KNZB zal de bewijsstukken, ingediend door de atleet overwegen, echter kan zij nadere
bewijsstukken van de atleet verzoeken en/of zelf de materialen aan een test onderwerpen. De KNZB
heeft een absolute discretie in het nemen van een besluit omtrent elk verzoek.
Totdat het materiaal door de KNZB erkend is als gespecialiseerd materiaal, is het voor een lid van de
nationale selectie uitgesloten dat hij/zij het gespecialiseerde materiaal draagt of gebruikt tijdens de
competitie of een trainingsactiviteit die hij uitvoert onder de verantwoordelijkheid van de KNZB.
Alle speciale materialen:
A. moeten conform zijn aan de uitstraling (look and feel) van de nationale ploeg kleding.
De KNZB zal adviseren in welke kleur het gespecialiseerde materiaal moet hebben en
ze zal de illustraties aanleveren, welke de zwemmer op het gespecialiseerde
materiaal moet gebruiken.
B. mogen niet de naam, logo of een andere vorm van identificatie van de fabrikant en/of
supplier van het gespecialiseerde materiaal bevatten. Noch mag het materiaal andere
ontwerpen bevatten wat een handelsmerk kan zijn, of een design bevatten welke
uniek is voor een speler van de officiële supplier van de KNZB; dit is inclusief
gekleurde randen, contrasterende kleuren en gekleurde naden.
Ieder teamlid dat wenst gespecialiseerd materiaal te dragen, is zelf verantwoordelijk voor de kosten
voor het leveren van eenzelfde pak en hij/zij alleen mag de enige eigenaar zijn.
Promotie en adverteren.
Teamleden die gespecialiseerd materiaal dragen of dit van plan zijn te dragen terwijl ze lid zijn van de
nationale selectie mogen het volgende niet promoten of adverteren:
i. de fabrikant en supplier van het speciale materiaal;
ii. het speciale materiaal; of
iii. elk ander product of de service van de fabrikant of supplier van het speciale
materiaal;
bij elke representatie of refererend aan hun:
iv. lidmaatschap van het nationale team of ieder vorige nationale team;
v. participatie in of presterend op relevante kampioenschappen of wedstrijden of
ieder vorige kampioenschap of wedstrijd;
of akkoord gaan, oogluikend toestaan of autoriseren van elke promotie of advertentie.
Teamleden die gespecialiseerd materiaal in de uitstraling van het desbetreffende nationale zwemteam
hebben gedragen of hebben gebruikt, mogen:
vi. geen gebruiken maken van of instemmen met het gebruikmaken van het
gespecialiseerde materiaal, of een deel daarvan (inclusief reproducties) voor
ieder commercieel doeleinde, zonder de voorafgaande schriftelijke
toestemming van de KNZB.
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vii.

zich niet gedragen op een manier dat mogelijk de goede reputatie schaadt
van de KNZB., het nationale team en/of alle toekomstige nationale teams
welke de gespecialiseerde materialen dragen.

viii.

de gespecialiseerde materialen, of een deel daarvan niet verkopen,
weggeven of er afstand van doen, zonder vooraf schriftelijk toestemming te
hebben gekregen van de KNZB. Deze toestemming kan worden gegeven op
de voorwaarden zoals de KNZB in absolute discretie kan definiëren.
Gespecialiseerd materiaal in de uitstraling van het Nationale team mag de
relevante illustraties voor een kampioenschap of wedstrijd dragen.
Teamleden hebben niet het recht om eigen symbolen te gebruiken.
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