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BESLISSING VAN DE COMMISSIE VAN BEROEP VOOR ROEIWEDSTRIJDEN VAN DE 
KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE ROEIBOND OP HET BEROEP INGESTELD DOOR DE  
A.S.R. NEREUS 
 
De A.S.R. Nereus heeft op 14 maart 2017 een beroepschrift ingediend bij de Commissie van 
Beroep voor Roeiwedstrijden van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond (hierna te noemen de 
“Beroepscommissie”) waarin beroep wordt aangetekend tegen het besluit van de Juryraad op de 
Heineken Roeivierkamp op zondag 12 maart 2017 met betrekking tot de uitsluiting op de 5000m in 
het nummer Heren Eerstejaars 8+. 
 
Verloop van de procedure 
De Beroepscommissie heeft uit haar leden en plaatsvervangend leden een subcommissie ter 
beoordeling van dit beroep samengesteld, bestaande uit de heren R.M. Nabuurs (voorzitter), 
P. Hingstman en mevrouw A. Rom Colthoff, welke een besluit zullen nemen over dit beroep. 
 
De Beroepscommissie heeft het Hoofd van de Jury de heer A. Pals en de betrokken kamprechter 
gevraagd een verslag van de gebeurtenissen en beslissingen op te stellen. De betrokken 
kamprechter was: de heer B. Witte (Baancommissaris op bij de omval). De Beroepscommissie 
heeft de gevraagde documenten ontvangen. Daarnaast heeft de Beroepscommissie een verslag 
ontvangen van de heer M. Broos (Baancommissaris op de Utrechtse brug), Nereus en Njord. 
 
Nereus heeft bij het indienen van het beroep een video-opname bijgevoegd. Aangezien deze niet 
ter beschikking stond van de juryraad is deze op grond van artikel 74.4 van RvR niet meegenomen 
in het feitelijk verloop of beslissing van de Beroepscommissie. 
 
Feitelijk verloop 
De Beroepscommissie heeft conform artikel 74.4 van het Reglement voor Roeiwedstrijden (RvR) 
het feitelijk verloop vastgesteld. Het onderstaande feitelijk verloop is vastgesteld op basis van het 
beroepschrift van Nereus, de uitspraak van de Juryraad, en het schriftelijke verslag van de 
betrokken kamprechters en ploegen. 
 
Situatie schets: 
In het tweede 5000m blok op zondag start het Eerstejaars 8+ veld. Nereus (rugnummer 56) start 
voor Njord (rugnummer 55).  
In de laatste bocht voor de Utrechtse brug is Njord ingelopen op Nereus, waarbij Njord zich aan 
bakboordzijde (buitenbocht) ten opzichte van Nereus bevindt. De baancommissaris op de Utrechtse 
brug (Dhr. Broos) neemt waar dat Nereus deze bocht afsnijdt via de oproeibaan en geeft hiervoor 
een tijdstraf van 15 seconden. 
 
Na het passeren van de Utrechtse brug bevindt Njord zich nog steeds aan bakboordzijde van 
Nereus. De afstand tussen de ploegen is nagenoeg ongewijzigd. Alhoewel Njord zich duidelijk aan 
bakboordzijde bevindt en oplopende ploeg is stuurt Nereus richting bakboord de binnenbocht van 
de omval in.  
Bij het naderen van de loswal laat Nereus zo weinig ruimte aan Njord dat deze om een aanvaring te 
voorkomen stuurboordzijde (buitenbocht) kiest. Om de woonark aan het einde van de loswal te 
ontwijken stuurt Nereus sterk naar stuurboord.  
De baancommissaris loswal (Dhr. Witte) roept Nereus hierop driemaal aan teneinde een aanvaring 
met Njord te voorkomen. Njord vaart een koers waarbij zij voldoende ruimte bleven geven aan 
Nereus om de wedstrijd te vervolgen. Echter hiervoor diende Nereus dan wel de binnenbocht van 
de omval dicht langs de woonark te volgen, hetgeen niet lukte vanwege de uitwijkmanoeuvre. 
Ter hoogte van de eerste woonark na de loswal komt het tot een aanvaring waarbij de riemen van 
de boegroeiers van Njord de stuurman en slag van Nereus raakten. De boegen van Njord hebben 
hierdoor een aantal halen niet kunnen roeien; de boten hebben niet volledig stilgelegen. 
 
De baancommissaris besluit hierop Nereus uit te sluiten wegens: 

1. Niet volgen van de inhaalregels (bij het naderen van de loswal) 
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2. Negeren van bevelen van de kamprechter 
3. Het veroorzaken van een aanvaring 

 
Na deze aanvaring roeien beide ploegen zonder incident verder. 
 
Afhandeling maatregelen 
Beide baancommissarissen melden hun maatregelen via de portofoon aan de jury. De 15 seconden 
tijdstraf gegeven ter hoogte van de Utrechtse brug wordt om onbekende reden niet ontvangen door 
de kamprechter op de finish en juryraad. De kamprechter na de finish was op de hoogte van de 
uitsluiting, echter deze was niet in de mogelijkheid deze te melden aan de ploegen. De 
baancommissaris loswal doet daarnaast mondeling verslag van de uitsluiting aan de juryraad 
waarbij hij melding maakt van het stilliggen van de ploegen na de aanvaring bij de loswal. 
 
Protest Njord 
Njord heeft – onwetend van de uitsluiting – schriftelijk protest bij de juryraad aangetekend tegen 
Nereus. Zoals gebruikelijk op de Heineken Roeivierkamp wordt dit protest direct als een bezwaar 
conform artikel 72 RvR afgehandeld door de juryraad, bestaande uit het Hoofd van de Jury en twee 
andere juryleden, de heren L. Van Drooge en A. Everard 
 
Overwegingen van de Juryraad 
De juryraad heeft de stuurvrouw, coach en wedstrijdcommissaris van Nereus gehoord, die de 
feitelijke gang van zaken, zoals geschetst door de baancommissaris loswal en Njord, bevestigden. 
Zonder kennis van de waarneming van de baancommissaris Utrechtse brug en de daar opgelegde 
tijdstraf heeft de juryraad het feitelijk verloop zoals geschetst door de baancommissaris loswal en 
Njord vastgesteld. 
Gehoord hebbende de feitelijke waarneming en de overwegingen van de Kamprechter en de 
gelezen hebbende het protest van Njord, heeft de Juryraad vervolgens de stuurvrouw en coach van 
de betreffende ploeg en de wedstrijdcommissaris van Nereus gehoord die de feitelijke gang van 
zaken bevestigden. Op basis daarvan heeft de juryraad het feitelijk verloop van de situatie zoals 
geschetst door de Kamprechter en Njord vastgesteld. 
 
De Juryraad bespreekt de volgende overwegingen en standpunten: 

1. Het feitelijke verloop is in strijd met artikel 50 RvR en daarmee heeft de uitsluiting een 
reglementaire grond. 

 
De Juryraad discussieert vervolgens uitgebreid of de gekozen sanctie redelijk is. De Juryraad weegt 
in zijn beraadslaging mee dat:  

1. Er zowel naar overtuiging van de kamprechter als van de Juryraad geen sprake was van 
kwade wil of opzettelijke onsportiviteit; �  

2. Het een eerstejaars stuurvrouw is met beperkte ervaring met sturen in wedstrijdverband; �  
3. De binnenbocht van de Omval onoverzichtelijk is doordat na het vrije deel van de bocht een 

rij woonarken volgt. Het argument dat dit thuiswater van Nereus betreft doet hier geen 
opgeld, nu Nereus doorgaans deze bocht niet in deze richting neemt; �  

4. De stuurvrouw de Nederlandse taal niet machtig is, waardoor zij aannemelijk de aanroeping 
van de Kamprechter, indien überhaupt al gehoord, niet begrepen heeft; �  

 
Maar ook dat: 

5. Njord de oplopende ploeg was. De stuur van Nereus heeft aangegeven zich ervan bewust 
te zijn geweest dat Njord aan het inlopen was, maar zich heeft laten verrassen door de 
snelheid waarmee Njord dichterbij was gekomen; �  

6. Door eerste geen voorrang te gunnen en vervolgens een aanvaring te veroorzaken, is er 
hier sprake was van herhaald en ernstig handelen in strijd met de regels en bepalingen ten 
aanzien van oplopen en dat Njord daardoor ernstig gehinderd is; �  

7. De Kamprechter, nadat de Juryraad hem meerdere malen had gevraagd hoe stellig hij was 
in zijn waarneming en of hij, gezien de situatie hij oprecht van mening was dat dit Besluit 
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recht doet aan de aard van deze wedstrijd, waarin doorgaans slechts in beperkte mate 
sancties worden opgelegd, hierin volhardde.  
� 

Voorts is voor de juryraad relevant:�  
8. Dat de betreffende 5000m deel uitmaakt van een klassement over 4 afstanden, en dat niet 

vastgesteld zou kunnen worden in hoeverre de vertraging die Njord over deze afstand heeft 
opgelopen, haar benadeelt in het uiteindelijke klassement; �  

9. Dat de overwegingen van de recente Beslissing van de Commissie van Beroep voor 
Roeiwedstrijden van de KNRB op het beroep ingesteld door de A.U.S.R. Orca hier geen 
opgeld doen, omdat sancties bij een tijdwedstrijd conform bestendige gedragslijn niet 
(hoeven te) resulteren in het herstellen van kansen maar een preventieve en vergeldende 
uitwerken worden geacht te hebben. 

 
De Juryraad overwoog vervolgens:�  

10. Dat aangezien op een tijdwedstrijd er geen mogelijkheid is tot het herstellen van kansen, 
het Nereus zwaar aan te rekenen is het risico te hebben genomen een oplopende -i.e. 
snellere- ploeg (ernstig) te hinderen terwijl het redelijkerwijs in Nereus’ mogelijkheden had 
gelegen om deze situatie te voorkomen; �  

11. Dat uitsluiting een erg zware straf is, en dat hij gezien al het bovenstaande hier het liefst 
een meer gediversifieerd instrumentarium tot zijn beschikking had gehad dan alleen de 
binaire keuze tussen 15 strafseconden of uitsluiting, en had hier 30 strafseconden meer 
gerechtvaardigd geacht. Deze mogelijkheid heeft hij echter op basis van het huidige RvR 
niet tot zijn beschikking. 

� 
Besluit Juryraad 
Al-met-al stelt de Juryraad vast dat het besluit van de Kamprechter niet onredelijk was en 
bekrachtigt het besluit, met die verduidelijking dat deze uitsluiting alleen voor de 5000m geldt en 
dus niet voor de hele Vierkamp – alhoewel het effect op de einduitslag feitelijk hetzelfde is. 
 
Dit is het besluit d.d. 12 maart 2017 van de Juryraad van de Heineken Roeivierkamp, hierna te 
noemen het “Besluit”. 
 
Beroep Nereus 
Nereus heeft per email d.d. 14 maart juli 2017 beroep aangetekend tegen het Besluit. 
Nereus is van mening dat de genomen maatregel om de ploeg uit te sluiten niet in proportie is tot 
de geconstateerde overtreding. Hiervoor heeft zij de volgende argumenten aangevoerd: 

1. Nereus is niet bewust naar stuurboord geweken ter hoogte van de loswal, zij werd 
gedwongen te wijken voor de woonark na de loswal. 

2. Nereus erkent een fout te hebben gemaakt door niet te wijken voor Njord. Dit komt echter 
voor uit onervarenheid, niet uit onsportief gedrag. 
 

Op basis van het bovenstaande vraagt Nereus om het Besluit te herzien, en wel zodanig dat de 
uitsluiting van de Eerstejaars 8+ van Nereus wordt omgezet naar een tijdstraf van 15 seconden. 
 
Overweging Beroepscommissie 
 
Ontvankelijkheid Beroep Nereus 
Artikel 74 lid 3 RvR bepaalt dat elke belanghebbende vereniging - binnen 3 dagen na het indienen 
van het bezwaar – schriftelijk in beroep kan gaan bij de Commissie van Beroep voor 
Roeiwedstrijden. Nereus is een belanghebbende ploeg in het Ej8+ veld, waarover het Besluit is 
genomen en is ontvankelijk in haar beroep. 
Het beroepschrift is tijdig ingediend en de vereiste borgsom van € 50 is betaald. 
 
De Beroepscommissie zal conform artikel 74 RvR bekijken of het Besluit in strijd is met de 
reglementen en/of onredelijk is. 
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Het feitelijk verloop 
De beschrijving van de baancommissaris en juryraad van het feitelijk verloop verschilt op een punt 
van dat van de ploegen: De baancommissaris gaf initieel aan dat Njord als gevolg van de aanvaring 
volledig had stilgelegen, de ploegen geven aan dat er slechts sprake van hinder en het niet kunnen 
roeien door de boegen. 
Navraag bij de baancommissaris bevestigde de lezing van de ploegen: onder stilliggen moet 
verstaan worden dat de boegen van Njord enkele halen niet hebben kunnen roeien. De 
Beroepscommissie heeft dit als feitelijk verloop verloopt vastgesteld. 
 
Is het Besluit reglementair? 
Het Besluit is gebaseerd op drie gebeurtenissen tijdens de race: 
1. Tussen de Utrechtse brug en de loswal is Nereus niet tijdig geweken voor de opgelopen ploeg, 

Njord. Dit is een overtreding van artikel 50.2 RvR.  
2. Nereus heeft de aanwijzing van de baancommissaris ter hoogte van de loswal niet opgevolgd. 

Dit kan, afhankelijk van de ernst, een overtreding van artikel 39.2 RvR zijn.  
3. Ter hoogte van de eerste woonark na de loswal heeft Nereus opnieuw Njord gehinderd en een 

aanvaring veroorzaakt. Dit is een overtreding van artikel 50.2 RvR. 
  
Voor bovengenoemde overtredingen kan de kamprechter conform artikel 69 verschillende 
disciplinaire maatregelen, waaronder een tijdstraf en uitsluiting, opleggen. Het Besluit is hiermee 
reglementair. 
 
Is het Besluit redelijk? 
Er zijn nauwelijks algemeen geldende richtlijnen voor jureren op tijdwedstrijden. Ook wordt hier in 
trainingen voor kamprechters weinig aandacht aan besteed. Hierdoor is het niet eenvoudig om te 
komen tot eenduidige jurering, met name op gebied van redelijkheid, op tijdwedstrijden.  
De Beroepscommissie overweegt over de redelijkheid van het besluit als volgt: 
 
1. Niet tijdig wijken voor Njord 
Tussen de Utrechtse brug en de omval heeft Njord duidelijk koers gekozen. Nereus had hierop 
tijdig moeten wijken. Gezien de ruimte afstand tussen de Utrechtse brug en de omval had Nereus 
voldoende tijd hierop te anticiperen. Door dit niet te doen heeft Nereus Njord gehinderd. 
De gebruikelijke maatregel hiervoor is een tijdstraf van 15 seconden. Er zijn geen verzwarende 
omstandigheden, waardoor een uitsluiting, uitsluitend gebaseerd op deze overtreding, onredelijk is. 
 
2. Niet opvolgen van aanwijzing 
Van ploegen mag verwacht worden dat de aanwijzingen van kamprechters opvolgen. In dit geval 
echter is het onduidelijk of Nereus de aanwijzing gehoord heeft, en indien dit het geval is geweest 
of ze deze juist geïnterpreteerd is: Moest Nereus wijken voor de woonark waar zij op af koerste? Of 
voor Njord? 
Daarom oordeelt dat de Beroepscommissie dat indien er al sprake is geweest van een overtreding, 
deze niet bewust heeft plaatsgevonden en dat het niet redelijk is hiervoor een disciplinaire 
maatregel te nemen. 
 
3. Veroorzaken van een aanvaring 
Om de eerste woonark na de loswal te ontwijken stuurt Nereus sterk naar stuurboord. Hierbij gaat 
ze ruim om deze woonark heen en komt ze in aanvaring met Njord. Aangezien Njord voldoende 
ruimte aan Nereus bood, had Nereus zodanig kunnen sturen dat er geen aanvaring had 
plaatsgevonden. 
De Beroepscommissie overweegt hierover het volgende: 

• Nereus heeft een aanvaring veroorzaakt, aangezien er contact is geweest tussen riemen 
en bemanningsleden.  

• Als gevolg hiervan hebben de boegen van Njord enkele halen niet kunnen roeien. 

• Er is geen lichamelijk letsel of schade veroorzaakt. 

• De aanvaring is niet opzettelijk veroorzaakt. 
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• De stuurvrouw van Nereus is eerstejaars, waardoor ze mogelijk de wedstrijdervaring 
benodigd om strak tussen de woonarken en Njord te sturen mist. 

Gezien de ernst van de aanvaring is een gebruikelijke maatregel een tijdstraf van 15 seconden. 
Indien de hinder ernstiger was geweest en de ploegen volledig stil hadden geleden was een 
uitsluiting redelijk geweest. 
 
Meerdere overtredingen 
De overweging van de juryraad dat het geven van een tijdstraf van 30 seconden niet reglementair 
mogelijk is, is correct. Het is echter wel toegestaan meerdere tijdstraffen te geven indien een ploeg 
meerdere overtredingen begaat, een optie die expliciet in de ‘handreiking voor kamprechters’ 
genoemd wordt. 
De Beroepscommissie overweegt dat de aanvaring (na de loswal) niet het gevolg is van het niet 
tijdig wijken (voor de loswal). Het zijn losstaande overtredingen. 
Alhoewel het mogelijk is een ploeg uit te sluiten voor het begaan van meerdere overtredingen, is de 
Beroepscommissie van mening dat dit in dit geval een onredelijk zware maatregel is en dat het 
geven van twee afzonderlijke tijdstraffen een redelijke maatregel is. 
 
Besluit Beroepscommissie 
Het beroep van Nereus wordt toegewezen aangezien het Besluit een onredelijk zware maatregel 
oplegt. De Beroepscommissie vernietigt het besluit van de juryraad om Nereus uit te sluiten en kent 
in plaats daarvan twee afzonderlijke tijdstraffen toe. 
 
Tijdstraf wegens afsnijden bocht via de oproeibaan 
Nu de Beroepscommissie de uitsluiting heeft vernietigd, dient de uitslag opnieuw vastgesteld te 
worden. Hiervoor is van belang de voor de Utrechtse brug opgelegde tijdstraf voor het afsnijden van 
een bocht via de oproeibaan. Deze maatregel was tot het delen van het concept feitenoverzicht in 
deze beroepszaak niet bekend bij Nereus.  
 
Conform artikel 70/72 dient Nereus de mogelijkheid te krijgen tot een protest/bezwaar bij de 
juryraad. De Beroepscommissie heeft Nereus deze mogelijkheid geboden. Nereus geeft aan het 
inhoudelijk eens te zijn met de feiten en de opgelegde maatregel, en slechts in protest te willen 
gaan wegens de late communicatie over de maatregel.  
Aangezien late communicatie veroorzaakt wordt door de beroepsprocedure oordeelt de 
Beroepscommissie dat dit geen reden is tot vernietigen van deze maatregel. Immers, was Nereus 
niet in beroep gegaan, dan was deze tijdstraf niet relevant geweest. Nu Nereus aangeeft inhoudelijk 
niet in protest te willen gaan, neemt de Beroepscommissie het besluit van de baancommissaris 
over zonder deze voor te leggen aan de juryraad of zelf te toetsen. 
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De Beroepscommissie besluit op het beroep van Nereus als volgt: 
• Het beroep van Nereus wordt toegewezen aangezien het Besluit onredelijk is. 

• De Beroepscommissie vernietigt het besluit van de juryraad om Nereus uit te sluiten en 
kent in plaats daarvan twee afzonderlijke tijdstraffen toe. 

• De door Nereus betaalde borg van € 50 wordt terugbetaald aangezien het beroep van 
Nereus is toegewezen. 

• De tijdstraf gegeven voorafgaand aan de Utrechtse brug blijft van kracht. Daarmee komt 
het totaal aan tijdstraffen voor Nereus op 45 seconden, resp. 2,25 strafpunten. 

• De uitslag van het Ej8+ veld wordt als volgt vastgesteld: 
 

 ploeg 2500m 250m 5000m 750m totaal 
1. Laga 07:36,7 (1) 00:40,9 (1) 15:33,7 (2) 02:12,3 (1) 177,355 

2. Aegir 07:45,0 (4) 00:41,1 (2) 15:38,6 (3) 02:16,2 (3) 179,930 

3. Njord 07:42,1 (3) 00:41,8 (6) 15:31,1 (1) 02:17,6 (4) 180,431 

4. Gyas 07:49,0 (7) 00:43,9 (17) 15:43,5 (4) 02:14,6 (2) 182,841 

5. Proteus 07:47,9 (5) 00:42,5 (9) 15:53,6 (5) 02:18,2 (6) 183,036 

6. Orca 07:50,3 (8) 00:41,7 (4) 15:55,1 (6) 02:19,7 (10) 183,051 

7. Laga/Saurus 07:48,2 (6) 00:43,1 (14) 15:57,4 (7) 02:18,7 (7) 184,023 

8. Nereus 07:41,7 (2) 00:42,2 (7) 16:36,5 (18) 02:17,8 (5) 184,128 
9. Skadi 07:51,7 (9) 00:42,5 (9) 15:59,7 (8) 02:19,6 (9) 184,188 

10. Okeanos 07:53,1 (10) 00:42,9 (12) 16:05,3 (11) 02:18,9 (8) 184,775 

11. Thêta/Laga 07:57,8 (13) 00:42,2 (7) 16:14,7 (13) 02:20,4 (11) 185,515 

12. Skadi/Asopos 07:58,7 (15) 00:41,7 (4) 16:17,1 (14) 02:21,6 (14) 185,625 

13. Skøll 07:57,8 (13) 00:42,7 (11) 16:02,7 (10) 02:21,2 (12) 185,681 

14. Euros 07:54,2 (11) 00:43,1 (14) 16:01,7 (9) 02:23,3 (15) 186,371 

15. Phocas 07:54,5 (12) 00:43,3 (16) 16:06,7 (12) 02:23,9 (16) 187,051 

16. Aegir/Boreas 08:10,7 (18) 00:41,6 (3) 16:35,2 (17) 02:21,5 (13) 187,596 

17. Argo 08:09,1 (17) 00:43,0 (13) 16:27,4 (16) 02:24,1 (17) 189,313 

18. Triton 08:05,4 (16) 00:45,5 (18) 16:23,4 (15) 02:26,3 (18) 191,976 

19. Nereus/Triton 08:18,2 (19) 00:47,3 (19) 16:42,1 (19) 02:28,1 (19) 196,591 

 
Deze beslissing is op 22 april 2017 schriftelijk aan Nereus en de Juryraad medegedeeld, en daarna 
op de website van de KNRB gepubliceerd. 
 
Namens de Commissie van Beroep voor Roeiwedstrijden, 
 
 
 
R.M. Nabuurs 
P. Hingstman 
A. Rom Colthoff 
 
 


