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BESLISSING VAN DE COMMISSIE VAN BEROEP VOOR ROEIWEDSTRIJDEN VAN DE 
KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE ROEIBOND OP HET BEROEP INGESTELD DOOR DE  
K.S.R.V NJORD 

  
De K.S.R.V. Njord heeft op 12 december 2020 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 de uitspraak van de Juryraad op 
de NKIR op zaterdag 12 december 2020 met betrekking tot het buiten mededingen laten starten 
van de deelnemers van Njord in de HE en HSB NK-velden. 
 
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 Remco Nabuurs (voorzitter), 
Hans de Haas en mevrouw Ans Rom Colthoff, welke een besluit zal nemen over dit beroep. 
 
De beroepscommissie beoordeelt, conform artikel 80.4 van het Reglement voor Roeiwedstrijden 
(RvR) of 

i) de uitspraak overeenstemming is met de reglementen. 
ii) de Juryraad in alle redelijkheid tot het besluit heeft kunnen komen. 

Alleen indien dit niet het geval is, kan de beroepscommissie de uitspraak van de Juryraad wijzigen. 
 
De Beroepscommissie heeft het Hoofd van de Jury dhr Kaj de Vries om de volgende informatie 
gevraagd: 
•  de gevolgde procedure tijdens behandeling van het protest en bezwaar 
• de feiten waarop de juryraad haar besluit heeft gebaseerd 
•  de overwegingen van de juryraad en het genomen besluit. 
 
Feitelijk verloop zoals vastgesteld door de Juryraad 
De Juryraad heeft conform artikel 78.2 van het Reglement voor Roeiwedstrijden (RvR) het feitelijk 
verloop vastgesteld: 
 
• Bezwaar betreft het veld HSB en HE van 13:40 Race 15. 
• De roeiers van Njord waren op tijd bij de start, i.e. in de "homerace lobby"  
• Connectie tussen Njord en tijdwaarneming kwam niet correct tot stand 
• Tijdwaarneming constateerde dat de oorzaak van het probleem zat tussen ergometer 2 en 3. 
• Njord heeft verschillende voorstellen gedaan voor het verhelpen van het probleem waaronder 

het vervangen van de monitor. 
• De tijdwaarneming heeft via de wedstrijdleiding Njord geïnformeerd dat het wisselen van 

roeiers niet mogelijk is. Ook het starten met een roeier minder is technisch niet mogelijk. Het 
vervangen van de monitor werd wel gezien als optie maar zou door het opnieuw configureren 
van de ergometers (te) veel tijd in beslag nemen. 

• Tien minuten na de oorspronkelijke start tijd is het veld gestart zonder de roeiers van Njord. Dit 
is door de wedstrijdleiding medegedeeld aan Njord. 

• De wedstrijdleiding heeft geïnformeerd dat de roeiers wel de 2k konden starten na dat het live 
event was afgelopen en de tijden opgestuurd konden worden naar de wedstrijdleiding. De 
wedstrijdleiding geeft aan dat er gesproken is over de consequentie dat de roeiers dan buiten 
mededinging aan de respectievelijke velden mee zouden doen. Echter door de hectiek van dit 
moment valt het niet met zekerheid te zeggen of dit daadwerkelijk voldoende benadrukt is. 

• Na het starten van het live event is de monitor van ergometer twee bij Njord vervangen en is 
het communicatieprobleem opgelost. 

• Om 14:14 heeft Njord de tijden van de betreffende roeiers ingediend bij de wedstrijdleiding. 
• De uitslagen van de velden HSB en HE zijn om 15:12 officieel gepubliceerd. 
• Om 15:32 heeft Njord protest ingediend tegen de gepubliceerde uitslagen bij de 

wedstrijdleiding. De wedstrijdleiding heeft aangegeven dat de roeiers van Njord in Race 15 
buiten mededinging hebben mee geroeid en daarom niet bij de officiële uitslagen staan. 
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Bezwaar 
Om 16:12 dient Njord schriftelijk bezwaar in bij de hoofd van de jury (via de wedstrijdleiding). 
 
Njord verzoekt om de NK-titels toe te kennen aan Dolf Rutten (HE) en Thijs Ruiken (HSB). Ze 
draagt daarbij de volgende gronden aan: 
• Door een technisch probleem bij een derde roeier konden alle roeiers niet deelnemen aan het 

live event. Njord heeft meerdere opties geboden om dit te herstellen, echter volgens de 
wedstrijdleiding was dit geen optie. 

• Eerder op de dag is er de mogelijkheid geboden om een heel veld opnieuw te staren, Njord 
heeft deze optie niet gekregen. 

• In de gesprekken met de wedstrijdleiding is “buiten mededinging” nooit ter sprake gekomen 
• De deelnemers hebben hun tijden op de correcte wijze via de “submit” methode naar de 

wedstrijdleiding verstuurd.  
• Het mogelijke voordeel door het niet gebruiken van de formele startprocedure is kleiner dan het 

verschil met de snelste ploeg in het ‘live event’ 
• Het reglement zegt niets over het moeten volgende van de ‘live’ startprocedure om mee te 

mogen doen in een NKIR veld. 
 
Overwegingen van de Juryraad 
Het niet meedoen aan het live event wordt door de Juryraad gezien als belangrijkste reden dat de 
betreffende roeiers niet officieel in de uitslagen worden opgenomen en dus niet kunnen mee dingen 
om de winst. De communicatieproblemen tussen de ergometers van Njord en de tijdwaarneming 
worden gezien als materiaal pech waar niet op gewacht hoeft te worden. Er is een poging gedaan 
om de "materiaalpech" op te lossen, maar na tien minuten is er besloten om het veld te starten. 
Eerder op de dag zijn races ook gestart zonder ploegen met "materiaalpech" nadat er eerst een 
poging gedaan is om het probleem te verhelpen. De race die opnieuw gestart is werd herstart 
omdat er een technische storing was met alle deelnemers, dat was bij race 15 niet het geval. 
 
De juryraad neemt haar besluit op grond van de volgende artikelen in het RvR en de bijzondere 
bepalingen van de NKIR:  
• In de bijzondere bepalingen van de NKIR wordt gesteld dat NK-velden als live events worden 

gestart. 
• Artikel 56 lid 4 van het RvR stelt dat er gestart mag worden zonder te wachten op roeiers die 

niet klaar zijn. 
• Artikel 46 lid 4 van het RvR stelt dat er bij een eventuele herstart ploegen die niet deelnamen 

aan  de eerste start niet alsnog toegelaten kunnen worden. Hoewel dit niet van toepassing is 
wordt de intentie van deze regel wel gebruikt voor het nemen van een besluit voor de 
beschreven situatie.  

• Artikel 45 van het RvR stelt dat een ploeg zich niet kan beroepen op materiaalpech om 
wedstrijd uit te stellen of overnieuw te roeien.  

 
Uitspraak Juryraad 
Op basis van deze informatie besluit de juryraad om het bezwaar af te wijzen en dus de uitslagen 
ongewijzigd te laten. 
 
Dit is de uitspraak d.d. 12 december 2020 van de Juryraad van de NKIR, hierna te noemen de 
“Uitspraak”. 
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Beroep Njord 
Njord heeft bij mail d.d. 12 december 2020 beroep aangetekend tegen de Uitspraak. 
Njord geeft daarvoor de volgende redenen: 

• De wedstrijdleiding heeft eerder gecommuniceerd dat de tijden meegenomen zouden 
worden in het veld 

• In het J16 veld zijn de tijden van Die Leythe, na eerdere problemen, wel meegenomen in de 
uitslag van het veld 

• De bijzondere bepalingen van de NKIR zijn nooit naar de verenigingen gecommuniceerd 
 
Njord geeft een beschrijving van de situatie die overeenkomt met die zoals die is gegeven door de 
Juryraad, met dit verschil dat Njord stelt dat hen niet voor de start duidelijk is gemaakt dat de 
roeiers buiten mededingen zouden deelnemen. 
 
Njord vraagt om de uitspraak te herzien, en wel zodanig dat de ploegen alsnog in de uitslag worden 
opgenomen. 
 
Overwegingen Beroepscommissie 
 
Ontvankelijkheid Beroep Njord 
Artikel 80.3 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. 
Njord heeft belanghebbende ploegen in de HE en HSB velden, waarover de Uitspraak geldt en is 
ontvankelijk in hun beroep. 
Het beroepschrift is tijdig ingediend en de vereiste borgsom van € 50 is betaald.  
 
Hiermee is het beroep ontvankelijk en zal de Beroepscommissie conform artikel 80.4 van het 
Reglement voor Roeiwedstrijden (RvR) bekijken of 

i) de uitspraak overeenstemming is met de reglementen. 
ii) de Juryraad in alle redelijkheid tot het besluit heeft kunnen komen. 

 
Is de uitspraak in overeenstemming met de reglementen? 
Onbetwist is dat de ploegen van Njord door een technische storing niet konden deelnemen aan het 
“live event”. Artikel 56.4 RvR stelt dat de starter een race mag starten zonder roeiers die niet klaar 
zijn om te racen. Dat er in een eerder veld mogelijk anders gehandeld is of wat exact de oorzaak 
van het probleem is, maakt het starten van het “live event” zonder de roeiers van Njord niet strijdig 
met de reglementen. 
 
De bijzondere bepalingen van de NKIR zijn voor alle deelnemers te vinden op de website van de 
NKIR: https://www.nkindoorroeien.nl/wp-
content/uploads/2020/11/Algemene_Voorwaarden_NKIR_5november.pdf 
Artikel 19 van deze bijzondere bepalingen stelt dat NK-velden als “live event” verroeid zullen 
worden. Artikel 15 van de bijzondere bepalingen stelt expliciet dat “resultaten van het submit event 
zullen niet worden samengevoegd met de resultaten van het live event”. 
Het accepteren van “submit” resultaten in het HE of HSB veld is dus strijdig met de bijzondere 
bepalingen van de NKIR. 
 
De beroepscommissie concludeert dat de uitspraak van de Juryraad in overeenstemming met de 
reglementen is. 
 
Heeft de juryraad in alle redelijkheid tot het besluit kunnen komen? 
De Juryraad voor een nationale wedstrijd dient conform Artikel 65.1 te bestaan uit 3 juryleden in 
bezit van de licentie Kamprechter A. In geval van de NKIR bestond de Juryraad alleen uit het Hoofd 
van de Jury. Artikel 65.3 stelt dat indien een lid van de Juryraad betrokken is bij het af te handelen 
bezwaar een ander jurylid zijn plaats in neemt. Hoewel  het Hoofd van de Jury ook starter van de 
betreffende race was, heeft hij zelf het besluit om zonder Njord te starten genomen. 
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De beroepscommissie constateert dat de samenstelling van de Juryraad niet conform Artikel 65 van 
het RvR was. 
 
Over de procesgang van het bezwaar overweegt de beroepscommissie het volgende: 

• Het vaststellen van de feiten is op zorgvuldige wijze gebeurd. Er zijn voldoende bronnen 
geraadpleegd en er is geen verschil van mening  over de feiten. 

• In de behandeling van het bezwaar zijn alle door Njord aangevoerde argumenten aan bod 
gekomen. 

• Het door Njord gevraagde herstel van kansen was het gebruik van de “submit” tijden. De 
Juryraad heeft gemotiveerd waarom dat niet mogelijk was bij een live event. 

• Het is onduidelijk wat er exact gecommuniceerd is door de wedstrijdleiding mbt het starten 
buiten mededinging. De Juryraad is niet gebonden aan uitspraken of toezeggingen van de 
wedstrijdleiding indien deze strijdig zijn met de reglementen. Ze dient en heeft in haar 
uitspraak rekening te houden met de kansen en rechten van alle deelnemende ploegen. 

• Er zijn geen andere ploegen gehoord. Omdat de uitspraak niet nadelig voor een andere 
ploeg is, was dat redelijkerwijs ook niet nodig.De uitspraak is goed onderbouw 
gecommuniceerd naar Njord en er is gewezen op de mogelijkheid tot beroep. 

 
Daarom concludeert de Beroepscommissie dat de Juryraad – ondanks haar niet reglementaire 
samenstelling – in alle redelijkheid tot het besluit heeft kunnen komen.  
 
De Beroepscommissie besluit op het beroep van Njord als volgt: 

• Het beroep van Njord wordt afgewezen aangezien de Uitspraak van de Juryraad in 
overeenstemming met de reglementen is en in alle redelijkheid tot stand is gekomen. 

• Artikel 80.5 is niet van toepassing. De beroepscommissie heeft de Uitspraak niet 
inhoudelijk getoetst of gewijzigd. 

• De uitspraak van de Juryraad blijft van kracht. 
• De door Njord betaalde borg van € 50 wordt niet terugbetaald aangezien het beroep is 

afgewezen. 
 
Deze beslissing is op 22 december 2020 schriftelijk aan Njord en aan de Juryraad medegedeeld, 
en daarna op de website van de KNRB gepubliceerd. 
 
Namens de Commissie van Beroep voor Roeiwedstrijden, 
 
 
 
Remco Nabuurs 
Hans de Haas 
Ans Rom Colthoff 
 
 


