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BESLISSING VAN DE COMMISSIE VAN BEROEP VOOR ROEIWEDSTRIJDEN VAN DE 
KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE ROEIBOND OP HET BEROEP INGESTELD DOOR DE  
T.S.R. VIDAR 
 
De T.S.R. Vidar heeft op 6 juni 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 
ZRB op zondag 3 juni 2018 met betrekking tot de uitsluiting van de ploeg van Vidar in de B-finale van 
het nummer DEj4+. 
 
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), Jaap 
Schouten en Roel Lincklaen Arriëns, welke een besluit zullen nemen over dit beroep. 
 
De Beroepscommissie heeft het Hoofd van de Jury mevrouw Saskia Witte-Heijing en de betrokken 
kamprechters gevraagd een verslag van de gebeurtenissen en beslissingen op te stellen. 
De betrokken kamprechters waren: de heren Elias van Haute, Bastiaan Witte en Arie Oud (in 
opleiding) 
De Beroepscommissie heeft de gevraagde documenten ontvangen. Daarnaast heeft de 
Beroepscommissie een verslag ontvangen van Vidar. 
 
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 en verslag van Vidar, de uitspraak van de Juryraad, en het schriftelijke verslag van de 
betrokken kamprechters. 
 
Situatie schets 
De baanindeling voor de B-finale DEj4+, onderdeel van het Eerstejaars Klassement, was conform de 
loting als volgt: 
[2] Vidar 
[3] Argo 
 
De Commissie van Aankomst stelt de finishvolgorde vast: 
zo 17:51 – DEj 4+ B-finale 
Positie Ploeg 
1 Vidar 
2 Argo 
 
Na het uitroeien legt Vidar aan bij de lange kant van de vlotten (dicht bij de finish). Omdat dit een 
ongebruikelijke plek is (het is het vertrekvlot), loopt Arie Oud naar de ploeg toe. Nadat de dames zijn 
uitgestapt, maar voordat de boot uit het water is, meldt Arie Oud hen – buiten gehoorafstand van 
Elias van Haute - dat hun boot geselecteerd is voor de botenweging. Een van de roeisters schrikt 
hiervan en gooit water over de schoenen van haar voetenbord, hetgeen door Arie Oud en Elias van 
Haute is waargenomen. 
 
Arie Oud spreekt de ploeg hierop aan en deelt dit mee aan Elias van Haute, die hierop Bastiaan 
Witte, verantwoordelijk voor de botenweging inlicht. Deze heeft, na het vaststellen van het gewicht 
van de boot (52.3kg) de ploeg uitgesloten op basis van art. 18 lid 6 RvR en de uitspraak van de 
Beroepscommissie in 2016 inzake een vergelijkbaar incident. 
 
Protest Vidar 
De ploeg heeft geprotesteerd bij de kamprechter. Deze heeft dit protest afgewezen en de ploeg 
gewezen op de mogelijkheid tot bezwaar. 
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Bezwaar 
Vidar tekent na de race schriftelijk bezwaar aan tegen het afwijzen van het protest door de 
kamprechter. Dit bezwaar is behandeld door de Juryraad, bestaande uit het Hoofd van de Jury en 
vier andere juryleden, de heren Ted Verbraak, Christiaan Arendzen, Rik van der Meer en Yves de 
Jonge. 
Vidar draagt de volgende gronden aan: 

• Onervarenheid van de ploeg heeft geleid tot het verkeerd handelen. 
• De boot was ruim voldoende op gewicht, het toegevoegde water heeft nauwelijks bijgedragen 

hieraan. 
• Door de uitsluiting verliest de ploeg de kans om het DEj4+-klassement te winnen.  

 
Overwegingen van de Juryraad 

• De Juryraad stelt vast dat de beschrijving van het feitelijk verloop door de kamprechters en 
het handelen van de ploeg in strijd met art. 18 lid 6 RvR niet door Vidar wordt betwist. 

• RvR 18 lid 4 stelt dat de ploeg moet worden geïnformeerd zodra deze het water verlaat. 
Hoewel het protocol informeert om te wachten tot de ploeg de boot uit het water heeft getild, 
wordt hier het RvR-artikel niet overtreden, aangezien de ploeg reeds op de kant stond en 
daarmee het water heeft verlaten. 

• Het RvR stelt dat een jurylid bevoegd is alle disciplinaire maatregelen te treffen in alle 
gevallen van overtreding van de regels (art. 69 RvR). De kamprechter Botenweging heeft bij 
het vaststellen van de overtreding van art. 18 lid 6 RvR reglementair gekozen voor uitsluiting 
van de ploeg. 

• De door de kamprechter opgelegde disciplinaire maatregel is aan de ploeg opgelegd voor 
het toevoegen van gewicht nadat de weging is aangezegd en voordat de boot gewogen is, 
niet voor het niet voldoen aan de gewichtseisen. De Juryraad is daarom van mening dat het 
uiteindelijke gewicht van de boot niet ter zake doet en het opleggen van een disciplinaire 
maatregel gerechtvaardigd en redelijk is. Dit is in lijn met de Beroepsuitspraak uit 2016 in de 
zaak van Proteus-Eretes op de NSRF. 

• Dat de uitsluiting invloed heeft op de kansen van de ploeg het DEj4+-klassement te winnen 
betreurt de Juryraad voor de ploeg, echter wordt dit argument verder niet in overweging 
genomen. De Juryraad kan alleen uitspraak doen over de redelijkheid van de maatregel zoals 
die opgelegd is voor de wedstrijd zelf en doet geen uitspraken over de redelijkheid van 
eventuele gevolgen op een later tijdstip. 

 
Besluit Juryraad 
De Juryraad acht de door de kamprechter opgelegde maatregel reglementair en redelijk. 
Derhalve wijst de Juryraad het bezwaar af en handhaaft de uitsluiting. 
 
Dit is het besluit d.d. 3 juni 2018 van de Juryraad van de ZRB, hierna te noemen het “Besluit”. 
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Beroep Vidar 
Vidar heeft bij mail d.d. 6 juni 2018 beroep aangetekend tegen het “Besluit”. 
Vidar geeft daarvoor de volgende redenen: 

• Uitsluiting is niet redelijk omdat door de wijzigingen in de klassementsreglementen deze 
wedstrijd niet weggestreept mag worden omdat de ploeg niet officieel gefinished is. Het 
wegstrepen van het resultaat heeft voor de ploeg grote gevolgen. Een eerste plek in het 
klassement is daardoor niet meer haalbaar. 

• De boot was 1,5kg te zwaar en de dames wonnen met 15 seconden verschil van de 
tegenstander. Het bevochtigen van de schoenen was niet slim en onnodig. De eerstejaars 
hebben uit paniek en onwetendheid gehandeld, dit zijn verzachtende omstandigheden voor 
'onbehoorlijk of onsportief gedrag'. 

• De kamprechter heeft onjuist gehandeld door te zeggen dat de boot gewogen moest worden 
toen deze nog in het water lag. Dit is in strijd met lid 4 van artikel 18 van het Reglement voor 
Roeiwedstrijden.  

 
Vidar geeft een beschrijving van de situatie die overeenkomt met zoals die is gegeven door de 
kamprechter en de Juryraad. Vidar vraagt om het Besluit te herzien, en wel zodanig dat de uitsluiting 
van de ploeg ongedaan wordt gemaakt. 
 
 
Overwegingen Beroepscommissie 
 
Ontvankelijkheid Beroep Vidar 
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. 
Vidar heeft een belanghebbende ploeg in de B-finale DEj4+, waarover het Besluit is genomen 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 74 RvR bekijken of 
het Besluit in strijd is met de reglementen en/of onredelijk is. 
 
Het feitelijk verloop 
De door Vidar, 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 eerstejaarsklassement 
Vidar stelt dat de uitsluiting niet redelijk is, in verband met de impact op de stand van het 
eerstejaarsklassement. De Beroepscommissie heeft in de zaak betreffende de Varsity 2018 hierover 
het volgende geschreven: 
“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).” 
 
De Beroepscommissie is van mening dat de kamprechter en de Juryraad zich alleen over de 
belangen van de ploegen in het kader van de race zelf dienen uit te spreken. De impact op het 
eerstejaarsklassement is dus geen grond om het Besluit als onredelijk te zien. 
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Gewicht van de boot 
De boot woog – na het natmaken van de schoenen – 52,3kg. Dit is 1,3kg boven het minimum gewicht 
van een 4+. 
Het Besluit is gebaseerd op overtreding van artikel 18.6 RvR – het verbod op het toevoegen van 
gewicht aan de boot. Dat maakt het al dan niet behalen van voordeel niet relevant. 
 
Artikel 69 lid 1 RvR geeft een limitatieve opsomming van de mogelijke disciplinaire maatregelen, 
waarbij terugplaatsing naar de laatste plaats slechts mogelijk is in specifiek beschreven gevallen. 
Aangezien de Beroepscommissie van mening is dat manipulatie van het bootgewicht niet lichter 
bestraft mag worden dan het niet voldoen aan het minimumgewicht, blijven twee mogelijke 
maatregelen over: i) uitsluiting (sub c) of ii) diskwalificatie (sub d). 
De door de Juryraad gehanteerde maatregel – uitsluiting – is daarmee redelijk voor het overtreden 
van artikel 18.6 RvR. 
 
Aanzegging van de botenweging 
Van een overtreding van artikel 18.6 RvR kan alleen sprake zijn indien de ploeg conform artikel 18.4 
RvR geïnformeerd is over de botenweging:  
“Een lid van de controlecommissie zal de ploeg informeren dat een boot is aangewezen voor de 
botenweging op het moment dat de ploegen het water verlaten na hun race.” 
 
Het is gebruikelijk te wachten met het aanzeggen van de botenweging tot de ploeg haar boot uit het 
water heeft getild. In dit geval is de ploeg geïnformeerd nadat ze zelf is uitgestapt, maar voordat de 
boot uit het water was. Dit is niet strijdig met artikel 18.6 RvR en maakt daardoor het Besluit niet 
onreglementair. 
 
Echter de ploeg dient geïnformeerd te worden door een lid van de controlecommissie. Artikel 58.1 
RvR stelt dat een lid van de controlecommissie ten minste moet beschikken over een licentie 
kamprechter B. 
Ten tijde van de ZRB 2018 was Arie Oud – die de ploeg informeerde – volgens de centrale 
administratie van de kamprechtercommissie een “Kamprechter B-in-opleiding”.  
 
Bevoegdheid Kamprechter B-in-opleiding 
De verschillende kamprechterlicenties (A, B en C) worden beschreven in Artikel 63 HR. Artikel 64 HR 
stelt “Voor het verkrijgen van een licentie dient te zijn voldaan aan door de Kamprechtercommissie 
onder verantwoordelijkheid van het bestuur vast te stellen exameneisen.” 
 
Met ingang van 1 januari 2018 heeft de Kamprechtercommissie de opleidingsstructuur voor 
Kamprechters B aangepast:  
“Om Kamprechter B te mogen worden, moet een theorie-avond gevolgd worden. Hier krijgen de 
kandidaten inzicht in de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de kamprechter. Ook 
wordt toegelicht hoe het Reglement voor Roeiwedstrijden wordt toegepast. De opgedane kennis 
wordt getoetst in een theorie-examen. Met ingang van 01 januari 2018 volgt aansluitend een traject 
waarin je meekijkt op verschillende soorten wedstrijden en diverse opdrachten uitvoert om een 
portfolio samen te stellen. Bij een volledig correct portfolio volgt de kamprechter B licentie.” 
Bron: https://knrb.nl/soort-opleiding/wedstrijd-kamprechters/ 
 
De aanpassing van de opleiding, inclusief de nieuwe eis voor het behalen van de kamprechter B 
licentie is aangekondigd in kamprechter nieuwsberichten van 26 februari 2018 en 17 april 2018. De 
proeven van bekwaamheid nodig voor het behalen van een Kamprechter B licentie zijn nader 
beschreven in het “Paspoort naar Kamprechter B” en de Handleidingen voor leercoaches en 
begeleiders: 
“Na het behalen van het theorie-examen ga je nu onder begeleiding relevante ervaring opdoen in een 
aantal introductiestages bij verschillende wedstrijden. … Het portfolio dat je daarmee opbouwt zal 
beslissend zijn voor je licentie. Die licentie heeft voor de KNRB en de roeiers waarde en wordt dus 
niet zomaar verstrekt – daarvoor moet je wel daadwerkelijk laten zien dat je je de voor Kamprechter-
B essentieel geachte competenties hebt eigen gemaakt.“ 



 

Uitspraak beroep Vidar - DEj4+ ZRB 2018  Pagina 5 van 6 
 

 
De Juryraad heeft tijdens het nemen van het Besluit niet getwijfeld aan de bevoegdheid van Arie Oud 
als kamprechter B. In haar overweging is een kamprechter B in opleiding bevoegd om taken binnen 
de controle commissie, mits onder supervisie, uit te voeren op zowel nationale als niet-nationale 
wedstrijden. 
 
Tijdens de behandeling van het Beroep van Vidar heeft de Kamprechter Commissie haar opinie over 
de nieuwe opleidingsstructuur met de Beroepscommissie gedeeld. Ze stelt dat geen aanpassing van 
de bestaande regels omtrent de licentiestructuur nodig is. 
“We hebben met de introductie van het praktijkervaringsgedeelte beoogd de kamprechter B beter 
te begeleiden aan het begin van zijn/haar kamprechtersloopbaan. Vroeger deden we het eigenlijk 
niet anders, maar minder gestructureerd en niet geformaliseerd. We vroegen een beginnende B 
naar zijn ervaring en lieten hem/haar dingen doen die daar bij pasten. De formalisering van dit 
traject ziet er als volgt uit: als je geslaagd bent voor je theorie ga je aan de slag als kamprechter 
met een B licentie die direct opgaat om zijn praktijkaantekening te halen.” 
 
De opinie van de Kamprechter Commissie strookt niet met de gepubliceerde stukken over de 
vernieuwde opleiding kamprechter B, noch met de inschrijving bij de centrale kamprechter 
administratie. De intentie is echter duidelijk: Binnen de nieuwe opleidingsstructuur kan een 
kamprechter B in opleiding, bevoegd als kamprechter B, onder begeleiding in de praktijk aan de slag.  
Aangezien zowel de ploegen als de Juryraad niet over deze opinie beschikten neemt de 
Beroepscommissie deze op grond van art 74.4 RvR verder niet mee in haar overweging. 
 
Het Besluit 
Omtrent het Besluit van de Juryraad overweegt de Beroepscommissie als volgt: 
 
Bevoegdheid Arie Oud als kamprechter B 
Zowel de ploeg, betrokken kamprechters en Juryraad hebben niet getwijfeld aan de bevoegdheid van 
Arie Oud in deze zaak. Aangezien het Besluit is opgelegd vanwege een formele regelovertreding, 
zonder voordeel voor Vidar, heeft de Beroepscommissie ook gekeken naar de overige formele 
aspecten van het Besluit, waaronder de licentie kamprechter B. 
 
De administratie van kamprechters geeft aan dat Arie Oud “kamprechter B-in-opleiding” was ten tijde 
van de ZRB. De KNRB heeft begin 2018 een nieuw opleidingsprogramma voor kamprechters B 
ingevoerd waarbij expliciet wordt aangegeven dat de licentie kamprechter B niet direct, maar pas na 
het voltooien van praktijkopdrachten wordt verleend. Op grond hiervan concludeert de 
Beroepscommissie dat Arie Oud niet over een licentie kamprechter B beschikte tijdens de ZRB. 
 
De Juryraad stelt dat een kamprechter B in opleiding onder supervisie taken binnen de 
controlecommissie kan uitvoeren. De meest dichtbij zijnde kamprechter A stond buiten 
gehoorsafstand, waardoor Arie Oud tijdens het informeren van de ploeg niet onder directe supervisie 
stond. 
 
Reglementaire grond 
De Beroepscommissie concludeert dat Arie Oud op basis van art 58.1b RvR geen lid was van de 
controle commissie en daarmee niet bevoegd was – zelfstandig of zonder directe supervisie - de 
ploeg te informeren over de botenweging. De ploeg is daarmee niet conform art 18.4 RvR door een 
lid van de controlecommissie geïnformeerd voordat ze water over haar schoenen gooide. Van 
overtreding van art 18.6 RvR kan daarom geen sprake zijn en daarmee is het Besluit onreglementair. 
 
Redelijkheid 
Nu de beroepscommissie geconcludeerd heeft dat het Besluit niet reglementair is, is een toets op 
redelijkheid niet noodzakelijk. 
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De Beroepscommissie besluit op het beroep van Vidar als volgt: 
• Het beroep van Vidar wordt toegewezen aangezien het Besluit van de Juryraad tot uitsluiting 

van Vidar niet reglementair is. 
• De Beroepscommissie vernietigt dit Besluit van de Juryraad. 
• De door Vidar betaalde borg van € 50 wordt terugbetaald aangezien het beroep is 

toegewezen. 
• Dit betekent dat de uitslag van de B-finale van de DEj4+ nu als volgt wordt vastgesteld: 

1. Vidar 
2. Argo 

 
Deze beslissing is op 4 juli 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, 
 
 
 
Remco Nabuurs 
Jaap Schouten 
Roel Lincklaen Arriëns 
 
 


