
 

Uitspraak beroep Varsity 2018 Jonge 8+  Pagina 1 van 9 
 

BESLISSING VAN DE COMMISSIE VAN BEROEP VOOR ROEIWEDSTRIJDEN VAN DE 
KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE ROEIBOND OP HET BEROEP INGESTELD DOOR DE  
A.A.S.R. SKØLL en de A.L.S.R.V. ASOPOS DE VLIET 
 
De A.A.S.R. Skøll en de A.L.S.R.V. Asopos de Vliet hebben op 11 april 2018 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 Varsity op zondag 8 april 2018 met betrekking tot het ongedaan 
maken van de uitsluiting van de ploeg van Euros in de finale van het nummer Jonge 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 Peter Hingstman (voorzitter), 
Roel Lincklaen Arriëns en mevrouw Ans Rom Colthoff, welke een besluit zullen nemen over dit 
beroep. 
 
De Beroepscommissie heeft het Hoofd van de Jury de heer Peter Paul Verbrugge en de betrokken 
kamprechters gevraagd een verslag van de gebeurtenissen en beslissingen op te stellen. 
De betrokken kamprechters waren: de heren Bram Lokker en Fons Grosman. 
De Beroepscommissie heeft de gevraagde documenten ontvangen. Daarnaast heeft de 
Beroepscommissie een verslag ontvangen van Euros en Skadi. 
 
Skøll en Asopos de Vliet hebben bij het indienen van het beroep een ‘link’ bijgevoegd naar beelden 
op Youtube. Aangezien deze beelden niet ter beschikking stonden van de Juryraad, zijn deze op 
grond van artikel 74.4 van RvR niet meegenomen in het feitelijk verloop of beslissing van de 
Beroepscommissie. Ook het uit deze beelden afkomstige uitgeschreven commentaar is niet 
meegenomen. Enkele door Euros tijdens het bezwaar getoonde videobeelden zijn wel 
meegenomen. 
 
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 Skøll en Asopos de Vliet, de uitspraak van de Juryraad, en het schriftelijke 
verslag van de betrokken kamprechters en ploegen. 
 
Situatie schets: 
De baanindeling voor de A-finale Jonge Acht, onderdeel van het Eerstejaars Klassement, was 
conform de loting als volgt: 
[1] Euros 
[2] Skadi 
[3] Skøll 
[4] Asopos 
[5] Nereus 
[6] Laga 
 
De finishvolgorde was: 
1. Nereus 
2. Skadi 
3. Euros 
4. Asopos 
5. Laga 
6. Skøll 
  



 

Uitspraak beroep Varsity 2018 Jonge 8+  Pagina 2 van 9 
 

Verloop van de race 
De kamprechters volgen de race per fiets vanaf het fietspad aan de bakboordzijde van de roeibaan. 
Het fietspad ligt 2 à 3 meter van de walkant. De aan Euros toegewezen baan 1 bevindt zich aan de 
kant van de meefietsende kamprechters. 
 
De kamprechter constateert dat vrijwel gelijk na de start (nog binnen de eerste 100m) Euros en 
Skadi elk 1 baan opschuiven omhoog. Dit oogde als een synchrone beweging, er was naar mening 
van de twee meefietsende kamprechters in ieder geval niet met zekerheid vast te stellen welke van 
de twee ploegen hiermee begon (of Euros Skadi naar het midden van de baan drukte, of dat Euros 
Skadi volgde). 
 
Na enigszins in de verdrukking te zijn gekomen tussen de na ongeveer 75m en 150m invoegende 
vele tientallen meefietsende supporters, verdelen de beide meefietsende kamprechters zich als 
volgt: de kamprechter Fons Grosman gaat ter hoogte van de ploegen fietsen, en de kamprechter 
Bram Lokker blijft op een positie iets naar achteren om zo zicht te kunnen houden op de ruimte 
tussen de ploegen. 
De kamprechter roept Euros en Skadi aan (in die volgorde) om terug te keren naar hun eigen baan. 
Gevolg van het een baan opschuiven is dat de ploegen in het midden van de roeibaan in de 
verdrukking komen. De kamprechter constateert dat met name Skøll in baan 3 heeft hier last van 
heeft. Zij worden door Skadi uit hun baan gedrukt. 
De kamprechter merkt op dat dit ergens tussen ongeveer 500 en 750m waarschijnlijk ook zorgt voor 
een kort bladencontact tussen Skøll en Asopos. 
 
Kort daarna (naar schatting van de kamprechter op ongeveer 800m), na beide ploegen voor de 
derde maal te hebben aangeroepen, neemt de kamprechter waar dat Euros, en vervolgens ook 
Skadi, kortstondig hun koers wijzigen. Gedurende zo’n drie à vier halen lang wordt er teruggestuurd 
naar bakboord. Maar deze koers wordt daarna niet verder doorgezet. 
Euros en Skadi schuiven in ieder geval niet meer steeds verder richting het midden van de baan, 
maar keren ook niet terug naar de eigen baan. Bij de ballenlijnen die op 500, 1000, 1500 en 2000m 
haaks op de baan liggen, passeert Euros in alle gevallen de boei tussen baan 1 en 2 aan de 
verkeerde kant (dus in baan 2). Voor Skadi geldt hetzelfde, zij passeren alle boeien tussen baan 2 
en 3 aan de verkeerde kant (dus in baan 3). 
De afstand tussen de meefietsende kamprechter en Euros in baan 2 en Skadi in baan 3 is 
maximaal ongeveer 25 respectievelijk 40 meter. 
 
Het snelheidsverschil tussen het viertal Nereus, Skadi, Euros en Asopos enerzijds en achterblijvers 
Laga en Skøll anderzijds zorgt er voor dat Skadi inmiddels (na de 1000m) recht voor Skøll vaart. 
Het eerst genoemde viertal blijft tot op de finishlijn dicht bij elkaar varen, binnen 1 bootlengte van 
elkaar. Skøll kan er letterlijk niet meer tussen komen. 
De kamprechter blijft ook in de tweede kilometer van de race Euros en Skadi geregeld aanroepen 
om naar bakboord naar de eigen baan te gaan. Echter zonder effect. 
Nereus wint de race op een taftlengte van Skadi. Euros en Asopos finishen kort daarachter, 
gevolgd door Laga en tenslotte Skøll. 
 
Protesten 
Na het passeren van de finishlijn protesteert de stuurvrouw van Skøll als eerste. 
Op het moment dat de beide kamprechters aan boord van de protestboot zijn om de ploegen te 
horen is Euros al gaan uitroeien en buiten bereik. Alle andere ploegen liggen nog in het 
finishgebied. Skadi en Asopos protesteren ook. 
Het protest van Skøll wordt eerst aangehoord. Maar niet voordat de aankomstvolgorde is 
opgevraagd bij de Commissie van Aankomst. 
 
Skøll geeft aan dat zij grote hinder hebben ervaren van Skadi die vrijwel de gehele race in hun 
baan voer. Het protest van Skadi bestaat eruit dat Euros in hun baan is gaan varen en blijven 
varen, waardoor ze wel genoodzaakt waren om in baan 3 de race af te maken. 
Asopos geeft aan dat ze last hebben gehad van Skøll die hun baan werd ingedrukt. 
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Overwegingen en besluit kamprechter 
De kamprechter stelt vast dat het, los van de vraag wie van het duo Euros en Skadi is begonnen 
met opschuiven naar het midden van de baan, het Euros is geweest die een de-escalatie van de 
situatie structureel heeft geblokkeerd door nooit meer terug te keren naar baan 1. Skadi heeft nooit 
de gelegenheid gekregen om terug te keren naar haar eigen baan. 
In die zin valt de veroorzaakte hinder (voor Skøll en Asopos) Euros zwaarder aan te rekenen dan 
Skadi. Tegelijkertijd stelt de kampechter vast dat Nereus geen last heeft gehad van de situatie en 
daarmee de rechtmatige winnaar is. Skøll heeft 1900m lang aanzienlijke hinder ondervonden van 
deze situatie. Mede gelet op het snelheidsverschil later in de race oordeelt de kamprechter dat het 
onwaarschijnlijk is dat hen dit de kans op de overwinning heeft gekost, maar dat het wel 
aannemelijk is dat deze hinder hen een kans op een betere klassering (dan de laatste plaats) heeft 
ontnomen. 
Ten aanzien van het protest van Asopos oordeelt de kamprechter dat de hinder die zij hebben 
ondervonden van de situatie veel minder ingrijpend en veel kortstondiger is geweest dan de hinder 
die Skøll heeft ondervonden, desalniettemin valt ook hier niet uit te sluiten dat dit invloed heeft 
gehad op hun klassering. 
Van Skadi kan gesteld worden dat zij op een zijdelings verplaatsing na (waarvan niet duidelijk is of 
deze zelf gekozen was of afgedwongen werd) geheel hun eigen race hebben kunnen varen en dan 
ook niet noemenswaardig in hun kansen op de overwinning zijn geschaad. Voor Laga geldt net als 
Nereus dat zij van deze gebeurtenissen geen enkel significant effect hebben ondervonden. 
 
De kamprechter acht het horen van de stuurvrouw van Euros niet noodzakelijk voor de behandeling 
van het protest. Zijn eigen visuele waarneming volstaat wat hem betreft. Hij kan zich geen enkele 
valide reden voor de door Euros gekozen en gehandhaafde koers bedenken. 
Dit alles in ogenschouw nemend en gelet op: 

a. het feit dat hem ook geen andere of minder ingrijpende middelen tot herstel van kansen op 
een betere klassering ter beschikking staan (overroeien is met het oog op de 
stremmingstijden niet mogelijk); en 

b. de eerder dit jaar door de KNRB Kamprechtercommissie gegeven richtlijnen ten aanzien 
van het zogenaamde “klassementskamprechteren” (kortgezegd: het in races die meetellen 
voor de Eerstejaars- en Developmentklassementen, ook nadrukkelijk, of althans 
nadrukkelijker dan vroeger, de belangen van andere ploegen dan de winnaar laten 
meewegen in beslissingen zoals positiekeuze bij het varend kamprechteren); 

besluit hij om op het geheel van de drie protesten te beslissen met een uitsluiting van Euros. 
Met daarbij de kanttekening dat Skadi mogelijk ook niet geheel onschuldig is aan de situatie, maar 
dat een tweede uitsluiting (d.w.z. ook van Skadi) wat hem betreft niet in verhouding staat tot het 
veel grotere aandeel dat Euros er in heeft gehad. 
Hij verzoekt de controlecommissie op het botenterrein per portofoon, om de uitsluiting mondeling 
mede te delen aan Euros, dat daar inmiddels aan het vlot ligt. 
De kamprechter deelt tenslotte zelf Nereus mee dat ze naar het erevlot mogen. 
 
 
Bezwaar 
Euros tekent na de race schriftelijk bezwaar aan tegen het uitsluiten door de kamprechter. 
Dit bezwaar is behandeld door de Juryraad, bestaande uit het Hoofd van de Jury en twee andere 
juryleden, de heren Laurens van Campen en Christiaan Arendzen. 
 
Bevindingen en overwegingen van de Juryraad 
De beide betrokken kamprechters zijn gehoord, evenals de ploegen van Euros en Skadi. 
De ploegen van Skøll en Asopos de Vliet zijn niet gehoord. 
De Juryraad zegt hierover dat hoewel deze ploegen direkt na de race ook protest hadden 
aangetekend, de situatie en het belang van Skøll en Asopos de Vliet voor de Juryraad helder was 
en niet werd betwist. De Juryraad vervolgt met dat dit niet horen weliswaar van hun kant niet geheel 
correct was, maar dat dit gezien de tijdsdruk op dat moment aan het eind van de middag, ook met 
andere verplichtingen van de Juryraad, zo is verlopen. 
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Verloop van de race zoals vastgesteld door de Juryraad: 

 Vroeg in de race schuiven Euros en Skadi een baan op. 

 Gedurende een groot stuk van de race blijft Euros in baan 2 varen. 

 Skadi doet geen poging terug naar hun eigen baan te gaan (verslag van stuur Skadi). 

 Er ontstaat kort bladencontact tussen Asopos en Skøll. Dit is het gevolg van bovenstaande. 

 Rest van de race is zonder bijzonderheden verroeid behalve dan dat Skøll een groot deel 
van de race (gedeeltelijk) in het vuile water van Skadi heeft geroeid. 

 Euros en Skadi zijn meermaals zonder effect aangeroepen om terug te sturen. Het is 
onduidelijk hoeveel van de ploegen daadwerkelijk van het aanroepen hebben gehoord. 

 Doorkomstvolgorde vastgesteld door de Commissie van Aankomst (met baannummer): 
Nereus (5), Skadi (2), Euros (1), Asopos de Vliet (4) , Laga (6), Skøll (3). 

 Na de race protesteren Skøll, Skadi en Asopos de Vliet (tegen hinder). 
 
Over het besluit van de kamprechter: 

 Euros (indirect) en Skadi (direct) hebben de hinder voor Skøll veroorzaakt, en Euros 
blokkeerde de ruimte voor Skadi om terug te keren naar de eigen baan. 

 Om de kansen van Skøll (en Asopos) te herstellen, sluit de kamprechter Euros uit, omdat 
hij Euros ziet als de grootste veroorzaker van het gehele probleem. 

 
Het bezwaar van Euros: 

 In de ogen van Euros ging Skadi uit haar baan en nam Euros de ruimte in. Euros geeft aan 
dat zij op basis van het RvR vrij is haar baan te kiezen. Skadi heeft haar baan verlaten en 
dat Skadi daarmee haar recht op bescherming heeft verloren, ook als de ploeg naar de 
eigen baan terug wil. 

 Euros vindt het besluit van de kamprechter niet redelijk. 
 
De overwegingen van de Juryraad: 

 De Juryraad is van mening dat Euros (en Skadi) niet goed heeft gestuurd. 

 De Juryraad neemt over dat Euros en Skadi het veld in elkaar hebben gedrukt en daarmee 
(in)direct de hinder voor Skøll hebben veroorzaakt. 

 De Juryraad is van mening dat Euros fout zat. Zij lagen uit hun baan en Skadi durfde niet 
terug (maar probeerde ook niet). Was Euros niet uit de eigen baan gegaan, dan was dit 
nooit gebeurd. 

 De Juryraad stelt vast dat Euros in baan 2 (de baan van Skadi) is blijven varen maar Skadi 
heeft ook niet aangegeven en (voldoende) afgedwongen, dat ze terug wilde naar de eigen 
baan. Dat wordt bevestigd door het relaas van de stuurvrouw van Skadi tijdens de 
behandeling van het bezwaar. Het is ook te zien op videobeelden (gemaakt op een telefoon 
van een van de begeleiders van Euros) die tijdens de behandeling van het bezwaar door 
Euros zijn getoond. 

 De Juryraad deelt de lezing van Euros m.b.t. tot het recht op bescherming cf RvR niet. 
Skadi heeft namelijk het recht om weer in haar eigen baan te gaan varen niet verloren door 
haar baan te verlaten. Het recht op bescherming in de eigen baan is gedurende de gehele 
race van kracht. Skadi had mogen terugkeren als ze dat had gewild en had daar de ruimte 
van Euros voor moeten krijgen. (dat is aan Euros uitgelegd). 

 Wetend dat overvaren vanwege het tijdprogramma geen optie is, is het uitsluiten van een 
ploeg nog de enige maatregel die de kansen van een ploeg zou kunnen herstellen. 

 De Juryraad constateert dat met het uitsluiten van Euros (en dat geldt eventueel ook voor 
andere ploegen, zoals Skadi) de kans voor het winnen van de finale niet wijzigt. 

 Gezien de instructie van de Kamprechtercommissie over het klassementskamprechteren 
heeft de Juryraad zich ook gebogen over het effect van de uitsluiting van Euros i.v.m. het 
aantal te behalen punten voor het klassement. 

 De Juryraad vindt de straf van Euros niet-proportioneel en is van mening dat het punt extra 
voor Skøll en Asopos niet in verhouding staat met het verlies van punten van Euros (7 
punten). En dat Laga er onbedoeld een punt bij krijgt. In de overweging mist de Juryraad de 
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mogelijkheid voor een “tussenmaatregel”, zwaarder dan een berisping of waarschuwing, 
lichter dan uitsluiting. 

 
Besluit Juryraad 
De Juryraad besluit met name om de laatstgenoemde reden om het bezwaar van Euros toe te 
wijzen. Euros wordt weer teruggeplaatst in de uitslag. 
 
Dit is het besluit d.d. 8 april 2018 van de Juryraad van de Varsity, hierna te noemen het “Besluit”. 
 
 
Beroep Skøll en Asopos de Vliet 
Skøll en Asopos de Vliet hebben bij mail d.d. 11 april 2018 gezamenlijk beroep aangetekend tegen 
het “Besluit”. Zij zijn van mening dat de genomen maatregel om de uitsluiting van Euros ongedaan 
te maken, herroepen moet worden. 
 
De beschrijving van het verloop van de race komt overeen met zoals die is gegeven door de 
kamprechter en de Juryraad. 
Benadrukt wordt in het Beroep dat doordat Skadi het grootste deel van de wedstrijd kaarsrecht voor 
Skøll bleef varen, Skøll in vuil water voer en geen enkele mogelijkheid had tot inhalen, en hierdoor 
ook niet voluit kon doorvaren. 
Gesteld wordt dat de actie van Euros de wedstrijd van zowel Skadi, als Asopos, als Skøll significant 
heeft beïnvloed, en dat hierdoor de kansen van Skøll en Asopos zijn geschaad, en dat een straf 
voor Euros daarom passend zou zijn. 
 
Na afloop van de race werd protest aangetekend en werd Euros in eerste instantie uitgesloten. 
In de veronderstelling dat de officiële uitslag vastlag, zijn er verder geen stappen ondernomen 
vanuit Asopos de Vliet of Skøll. 
 
Enige tijd later merkten beiden dat deze uitslag toch weer was veranderd, en dat Euros op de derde 
plaats stond. 
Beide verenigingen betreuren het dat zij dit besluit hebben moeten zien via de door Time-Team 
gepubliceerde uitslag in plaats van via contact met de wedstrijdleiding. Opgemerkt wordt dat dit in 
strijd is met Artikel 71, lid 5 en Artikel 73, lid 2 van het RvR. 
Via telefonisch contact met het Hoofd van de Jury werd vernomen dat het besluit van de 
kamprechter was teruggedraaid, omdat de Juryraad het "afpakken" van 7 klassementspunten van 
Euros niet in verhouding vond met de fout die door hen was gemaakt. 
Skøll en Asopos de Vliet zijn het hier niet mee eens. 
Zij erkennen dat er geen passende maatregel is voor de Varsity, zoals het geven van een tijdstraf of 
het terugplaatsen naar de laatste plaats in de finale. Maar dit betekent naar hun mening niet dat 
deze vorm van hinderen tijdens een wedstrijd ongestraft moet kunnen gebeuren. Hierdoor zijn 
Asopos de Vliet en Skøll de dupe van een RvR dat hierin blijkbaar te kort schiet, zo stellen zij. 
 
Beide verenigingen vragen om het Besluit te herzien, en wel zodanig dat de ploeg van Euros 
alsnog wordt uitgesloten wegens het overtreden van Artikel 46, lid 2 van het RvR. 
 
 
Overwegingen Beroepscommissie 
 
Ontvankelijkheid Beroep Skøll en Asopos de Vliet 
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. Beide verenigingen hebben een belanghebbende ploeg in de finale Jonge 8+, 
waarover het Besluit is genomen en zijn ontvankelijk in hun beroep. 
Het beroepschrift is tijdig ingediend en de vereiste borgsom van € 50 is betaald. 
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De Beroepscommissie zal conform Artikel 74 RvR bekijken of het Besluit in strijd is met de 
reglementen en/of onredelijk is. 
 
Het feitelijk verloop 
De door Skøll en Asopos de Vliet, door de kamprechter en door de Juryraad gegeven 
beschrijvingen van het feitelijk verloop zijn (op enkele ondergeschikte kleinigheden na) gelijk. 
Daar is dus geen verschil van mening over. 
 
De race in relatie tot het klassement 
Centraal bij deze beroepszaak staat het kamprechteren bij een race die onderdeel is van een 
klassement (in dit geval het Eerstejaarsklassement), en dan vooral in hoeverre bij het nemen van 
maatregelen rekening kan, mag en moet worden gehouden met eventueel als gevolg van een 
maatregel misgelopen punten voor dat klassement. 
 
Een klassement is een competitie over meerdere wedstrijden waarbij de uitslag van het klassement 
wordt bepaald door de resultaten in de betrokken roeiwedstrijden (art.24 RvR). 
 
De afzonderlijke races worden verroeid volgens de regels van het RvR. De ten dienste staande 
maatregelen uit het RvR dienen in alle redelijkheid te worden toegepast. Dit betreft o.a. de 
disciplinaire maatregelen zoals limitatief opgesomd in art.69 RvR. 
De uitslag van de afzonderlijke race is dus uitgangspunt voor het betreffende klassement. 
 
In het klassementsreglement is bepaald hoe de uitslag van de race vertaald wordt naar punten voor 
het klassement. Die ‘vertaling’ is volgend, en vindt plaats nadat de uitslag van de race is 
vastgesteld. Het klassementsreglement heeft dus geen invloed op de totstandkoming van de uitslag 
van de race. 
 
Zowel de kamprechter als de Juryraad verwijzen in hun overwegingen naar de afgelopen voorjaar 
door de Kamprechtercommissie aan de kamprechters gegeven instructie over het “klassements-
kamprechteren”. 
In die instructie is aangegeven dat bij wedstrijden die onderdeel zijn van een klassement, niet 
alleen de winnaar van belang is, maar ook alle andere plekken, omdat deze namelijk punten 
kunnen opleveren voor het klassement. Aangegeven wordt dat bij het nemen van beslissingen dus 
rekening moet worden gehouden met de achterliggende belangen van alle ploegen in de race. 
Als concreet voorbeeld wordt genoemd het meer aandacht geven aan mogelijke hinder tussen de 
nummers 5 en 6 in een A-finale, d.w.z. meer aandacht daarvoor dan over het algemeen bij niet-
klassementswedstrijden. 
 
Euros zegt in zijn verweer dat deze race voor het klassement was, en dat bij gebrek aan andere 
straffen, uitsluiting voor iedere deelnemer een zeer zware straf is. Niet alleen kost het de 
klassementspunten van deze race, ook vervalt de mogelijkheid deze nul punten als slechtste 
resultaat weg te strepen, en wordt een ploeg dus eigenlijk dubbel gestraft. 
Dat het niet meer mogelijk is om het slechtste resultaat weg te strepen in het geval van een 
uitsluiting, is een gevolg van een voor 2018 ingevoerde wijziging in het Eerstejaarsklassement. 
 
De Juryraad heeft zich in zijn overwegingen ook uitgesproken over het effect van de uitsluiting van 
Euros op het aantal te behalen punten voor het klassement. De Juryraad vindt de straf voor Euros 
niet-proportioneel en is van mening dat het punt extra voor Skøll en Asopos niet in verhouding staat 
met het verlies van punten voor Euros (7 punten). En dat Laga er onbedoeld een punt bij krijgt. In 
de overweging geeft de Juryraad aan de mogelijkheid te missen voor een “tussenmaatregel”, 
zwaarder dan een berisping of waarschuwing, lichter dan uitsluiting. 
De Juryraad geeft aan dat het bezwaar met name wordt toegewezen omdat de straf voor Euros 
niet-proportioneel wordt gevonden. 
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Is het Besluit van de Juryraad reglementair? 
De Juryraad gebruikt het woord “straf”, die zou niet-proportioneel zijn. Uit de context blijkt dat de 
Juryraad bedoelt dat “het verlies aan punten als gevolg van de uitsluiting niet-proportioneel wordt 
gevonden”. Het woord “straf” wordt in het kader van de race verkeerd gebruikt. De “straf” is namelijk 
niet het verlies aan punten, maar is de uitsluiting! 
Jammer dat de Juryraad het woord “straf” gebruikt, net als de ploegen overigens. Het RvR heeft het 
over “disciplinaire maatregelen”. 
 
De kamprechter en dus ook de Juryraad kunnen volgens art.69 RvR bij een race beschikken over 
een gelimiteerd aantal met name genoemde disciplinaire maatregelen, waaronder uitsluiting. 
Een eventueel verlies aan klassementspunten is géén op een race betrekking hebbende 
disciplinaire maatregel en kan derhalve ook niet “niet-proportioneel” zijn. 
 
Er is naar de mening van de Beroepscommissie geen reglementaire grondslag voor om bij het in 
een race toepassen van disciplinaire maatregelen ook te betrekken of daarbij misschien 
klassementspunten worden misgelopen. De kamprechter moet er voor zorgen, dat alle ploegen 
onder gelijke omstandigheden hun race kunnen roeien en dat zij gelijke kansen krijgen om zich te 
plaatsen (art 60 RvR). 
 
Zowel bij het bezwaar van Euros als bij het besluit van de Juryraad lijkt het in feite niet te gaan om 
de uitslag van de race en om het onredelijk toepassen van het RvR, maar om de vertaling van deze 
uitslag volgens het reglement van het Eerstejaarsklassement naar punten voor dat klassement. 
Ook speelt daarbij mee dat de met ingang van dit jaar vervallen mogelijkheid om het slechtste 
resultaat weg te strepen in het geval van een uitsluiting, wordt gevoeld als een dubbele straf. 
Voor wat betreft eventuele onredelijkheden in de bepalingen van het Eerstejaarsklassement kan de 
Beroepscommissie slechts verwijzen naar de terzake bevoegde klassementsjury en het Bestuur 
van de KNRB. 
 
De Beroepscommissie is van mening dat de kamprechter en dus ook de Juryraad zich alleen over 
de belangen van de ploegen in het kader van de race zelf dienen uit te spreken. 
 
Uit de eerder genoemde instructie van de Kamprechtercommissie valt ook niet af te leiden dat de 
Kamprechtercommissie van mening zou zijn dat het eventueel mislopen van klassementspunten 
meegenomen moet worden bij het toepassen van een disciplinaire maatregel. 
 
De Beroepscommisie oordeelt dat het Besluit van de Juryraad niet reglementair is. 
 
 
Is het besluit van de kamprechter reglementair en redelijk? 
Nu de Beroepscommisie heeft geconstateerd dat het Besluit van de Juryraad niet-reglementair is, 
resteert de vraag of het besluit van de kamprechter tot uitsluiting wél reglementair en redelijk is. 
 
De mogelijkheden die een jury ter beschikking staan bij het herstellen van de kansen van 
benadeelde ploegen na een onregelmatig verlopen race zijn beperkt. Art.71 lid 4 RvR biedt de 
volgende limitatief opgesomde mogelijkheden: 

 disciplinaire maatregelen (berisping, waarschuwing, uitsluiting, diskwalificatie, straftijd, in 
specifieke gevallen: artikel 69); 

 overroeien met alle of een deel van de ploegen. 
 
De mogelijkheden om de kansen van benadeelde ploegen te herstellen zijn beperkt, zeker bij 
wedstrijden waar geen of nauwelijks mogelijkheden tot overroeien bestaan. Echter, dit is een van 
de aspecten van de roeisport en een gegeven dat geaccepteerd dient te worden door deelnemers 
aan roeiwedstrijden. Dit geldt helemaal voor deelnemers aan de Varsity. Het is deelnemers vooraf 
bekend dat deze wedstrijd wordt verroeid op een ongebaliseerde baan, waarop dus eerder hinder 
kan optreden dan op andere banen. 
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Bovendien is op de lotingsvergadering van de Varsity de verenigingen ook nadrukkelijk gewezen op 
het strakke tijdschema en op de feitelijke onmogelijkheid om over te roeien, en dat de enige 
mogelijkheid om onrecht op te lossen een maatregel uit het RvR is (en de lichtste daarvan is een 
uitsluiting). Verder is de verenigingen expliciet gewezen op de mogelijke consequenties van een 
uitsluiting, te weten nul punten en geen mogelijkheid om dit resultaat weg te strepen. 
 
Op basis van het hiervoor beschreven feitelijk verloop is de Beroepscommissie van mening dat in 
deze situatie uitsluiting een passende maatregel is. 
 
De Beroepscommisie kan zich vinden in de argumentatie van de kamprechter voor het besluit om 
Euros uit te sluiten en om tegelijk dat bij Skadi niet te doen, hoewel – zoals de kamprechter 
opmerkt – Skadi mogelijk ook niet geheel onschuldig is aan de situatie. 
 
De Beroepscommissie besluit dat het besluit van de kamprechter tot uitsluiting van Euros 
reglementair en redelijk is. 
 
 
Andere aspecten: 
 
1. Communicatie over het Besluit van de Juryraad 
Skoll en Asopos geven in het Beroepsschrift aan dat zij het Besluit van de Juryraad en het 
terugdraaien van de uitslag hebben moeten vernemen via de uitslagen van Time Team. 
Dat vinden zij niet correct. De Beroepscommissie is het daarmee eens. Een bezwaar (inclusief de 
daarbij horende communicatie naar alle betrokken ploegen) dient in principe nog dezelfde dag te 
zijn afgehandeld. 
 
2. Aanbeveling aan de organisatie van de Varsity 
De kamprechter geeft in zijn relaas aan dat het volgen van de race op de fiets tussen een grote 
hoeveelheid supporters en niets vermoedende tegenliggers het hem vrij moeilijk maken zijn taak 
goed uit te voeren. De supporters maken het hem ook moeilijk zich verstaanbaar maken. In het 
geval van deze zaak lagen de betrokken ploegen vlakbij, maar de banen aan de overzijde zijn bijna 
niet bereikbaar. Ook van andere kamprechters hebben wij deze zorgen gehoord. 
De Beroepscommissie beveelt de organisatie van de Varsity aan om de mogelijkheden om 
effectiever te kunnen kamprechteren te verbeteren. Bijvoorbeeld een (betere) scheiding tussen de 
kamprechter en het meefietsende publiek zodat de kamprechter niet zo snel in de verdrukking 
komt, en aanvullende technische middelen om de ploegen duidelijk te maken dat er een aanwijzing 
wordt gegeven. 
 
3. Aanbeveling aan het KNRB Bestuur 
In de behandeling van deze beroepszaak is zowel door Euros als door de Juryraad aangegeven dat 
de gevolgen voor het klassement van het uitsluiten (nul punten, geen resultaat en geen aftrek van 
het resultaat) als een niet-proportionele straf wordt gezien. 
De Beroepscommisie adviseert het KNRB bestuur het reglement of de interpretatie van het 
klassement dienaangaande te bezien. Te denken valt bijvoorbeeld bij uitsluiten aan het geven van 
de punten van de laatste plaats van betreffende race of een andere opvatting over het schrappen 
van de betreffende wedstrijd. 
 
 
Het Besluit 
Omtrent het Besluit van de Juryraad overweegt de Beroepscommissie als volgt: 
 
Reglementaire grond 
De Beroepscommissie is van mening dat er geen reglementaire grondslag voor is om bij het in een 
race toepassen van disciplinaire maatregelen ook te betrekken of daarbij misschien 
klassementspunten worden misgelopen. 
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Het Besluit van de Juryraad om de uitsluiting van Euros ongedaan te maken is dus niet 
reglementair. 
 
Vervolgens concludeert de Beroepscommissie dat in deze situatie uitsluiting een passende en 
reglementaire maatregel is, en dat het besluit van de kamprechter dus reglementair is. 
 
Redelijkheid 
Zoals in het voorgaande is toegelicht, is de Beroepscommissie van mening dat het door de 
kamprechter genomen besluit reglementair en redelijk is. 
 
 
De Beroepscommissie besluit op het beroep van Skøll en Asopos de Vliet als volgt: 

 Het beroep van Skøll en Asopos de Vliet wordt toegewezen aangezien het Besluit van de 
Juryraad om het uitsluiten van Euros ongedaan te maken niet reglementair is. 

 De Beroepscommissie vernietigt dit Besluit van de Juryraad. 

 Het besluit van de kamprechter om Euros uit te sluiten is reglementair en redelijk. 

 De door Skøll en Asopos de Vliet betaalde borg van € 50 wordt terugbetaald aangezien het 
beroep van Skøll en Asopos de Vliet is toegewezen. 

 Dit betekent dat de uitslag van de A-finale van de Jonge 8+ nu als volgt wordt vastgesteld: 
1. Nereus 
2. Skadi 
3. Asopos de Vliet 
4. Laga 
5. Skøll 
    Euros  uitgesloten 

 
 
Deze beslissing is op 6 mei 2018 schriftelijk aan alle ploegen van de race en aan de Juryraad 
medegedeeld, en daarna op de website van de KNRB gepubliceerd. 
 
Namens de Commissie van Beroep voor Roeiwedstrijden, 
 
 
 
Peter Hingstman 
Roel Lincklaen Arriëns 
Ans Rom Colthoff 
 
 


