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BESLISSING VAN DE COMMISSIE VAN BEROEP VOOR ROEIWEDSTRIJDEN VAN DE 
KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE ROEIBOND OP HET BEROEP INGESTELD DOOR DE  
D.S.R. PROTEUS-ERETES 
 
De D.S.R. Proteus-Eretes heeft op 6 juli 2016 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 
NSRF-Slotwedstrijden op zondag 3 juli 2016 met betrekking tot de uitsluiting in het nummer Heren 
Senioren A 2+. 
 
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 W.J. Schouten (voorzitter), 
R. Bijderwieden en R.J. Lincklaen Arriëns, welke een besluit zullen nemen over dit beroep. 
 
De Beroepscommissie heeft het Hoofd van de Jury de heer K. de Vries gevraagd een verslag van 
de gebeurtenissen op te stellen, en om daarin de visie van de betrokken kamprechters op deze 
gebeurtenissen en beslissingen te verwerken. De betrokken kamprechters waren: de heer B. Witte 
en mevrouw S. Roest (beide Controle Commissie inkomend vlot) en de heer R.M. Nabuurs (Hoofd 
Controle Commissie). De Beroepscommissie heeft het gevraagde document ontvangen. 
 
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 Proteus-Eretes en het schriftelijke verslag van het Hoofd van de Jury. 
 
Situatie schets: 
De SA 2+ kende 4 inschrijvingen en was daarmee een directe finale. De ploeg van Proteus-Eretes 
kwam als eerste over de finish. Alle winnaars en nummer twee van de A-finale zijn automatisch 
geselecteerd voor de botenweging, zodoende was de ploeg van Proteus-Eretes dus geselecteerd. 
 
De Commissie van Aankomst constateert de volgende finish-doorkomst: 
zo 18:31 – SA 2+ finale 

Positie Ploeg 

1 Proteus-E 

2 Nereus 

3 Vidar 

4 Laga 2 

 
Proteus-Eretes heeft aangelegd bij het erevlot om het blik in ontvangst te nemen. Gezien de 
feestelijke sferen van de uittraining, roeit niet de originele herenploeg terug naar het inkomende 
vlot, maar twee dames. Kamprechter mevr.Roest staat op het inkomende vlot, en is op zoek naar 
een heren 2+ van Proteus-Eretes. Zodra de dames aankomen in de boot van de heren, vraagt zij of 
dit de boot is van de SA 2+. De Proteus-dames vragen waarom mevr.Roest dit wil weten, waarbij 
mevr.Roest te kennen geeft dat die boot is geselecteerd voor de botenweging. In het Juryverslag 
wordt opgemerkt dat dit afwijkt van het protocol om pas aan te zeggen wanneer de boot al uit het 
water is. 
 
Het duurt enige tijd voordat de heren ook aanleggen en naar hun boot lopen. Dan ziet mevr.Roest 
dat een van de heren een grijs thermoshirt boven de boot uitwringt. Ze attendeert dhr.Nabuurs 
(Hoofd Controle Commissie, die naast haar staat) hierop. Samen zien ze dit nogmaals gebeuren. 
In het beroepschrift wordt aangegeven dat dit uitknijpen boven de boot waarbij de schoenen nat 
worden, gedachtenloos is gebeurd. 
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Mevr.Roest en dhr.Nabuurs bespreken dit met dhr.Witte (kamprechter verantwoordelijk voor de 
inkomende vlotten), waarna dhr.Witte contact opneemt met het Hoofd van de Jury. De reden van dit 
telefoongesprek was om te verifiëren of het Hoofd van de Jury inderdaad tijdens de 
Juryvergadering op zondagochtend aan de jury heeft gezegd dat ploegen die nadat ze zijn ingelicht 
dat hun boot gewogen zal worden, water over de boot gooien (of anderszins gewicht toevoegen) 
uitgesloten dienen te worden. Het Hoofd van de Jury bevestigt dit, waarna dhr.Witte de ploeg 
mededeelt dat ze zijn uitgesloten. 
 
Tijdens dit telefoongesprek is de boot gewogen. In het Juryverslag wordt hierover gezegd dat dit is 
gedaan om het gewicht vast te stellen indien er tijdens protest, bezwaar of beroep besloten zou 
worden geen maatregelen te nemen. Tijdens de weging viel het de kamprechters op dat de 
schoenen in de boot van binnen en buiten doorweekt met water waren. Het gewicht van de boot 
was 34,7 kg en daarmee 2,7 kg boven het minimum gewicht, hetgeen door dhr.Witte is vastgelegd 
op een weegformulier. 
 
In het verslag van het Hoofd van de Jury wordt melding gedaan van het contact dat deze 
voorafgaand aan de wedstrijden heeft opgenomen met de voorzitter van de Kamprechter-
commissie de heer S. Nieberg over de botenweging. Het doel van dit gesprek was om op alle 
wedstrijden dezelfde lijn te trekken, met name t.a.v. het toevoegen van extra gewicht ná het 
aanzeggen. Dhr.Nieberg heeft het Hoofd van de Jury geadviseerd om zijn jury te instrueren om in 
geval van manipulatie van het bootgewicht ná de aanzegging, door bijvoorbeeld de schoenen van 
de boot nat te maken, de ploeg uit te sluiten. Op de Juryvergaderingen op zaterdag- en 
zondagochtend is dit inderdaad zo aan de jury gezegd. 
 
Protest Proteus-Eretes 
De ploeg heeft geprotesteerd bij dhr.Witte. O.a. argument dat het niet opzettelijk is gedaan en ze 
hebben aangeboden om de boot zonder voetenboorden te wegen, hetgeen conform artikel 18 lid 2 
RvR niet mag. Dhr.Witte heeft hierbij aangegeven dat door het toevoegen van gewicht aan de boot, 
door middel van het uitknijpen van het thermoshirt, het feitelijk gewicht waarmee de boot de race 
heeft gevaren niet meer is vast te stellen. Hierdoor is niet aangetoond of de boot voldeed aan de 
minimum gewichteisen conform het RvR. Het is ondoenlijk om te schatten hoeveel water door het 
uitknijpen van de thermo is toegevoegd en dit van het vastgestelde gewicht af te trekken. Het 
protest is daarom afgewezen. 
 
Bezwaar 
Proteus-Eretes 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 twee andere juryleden, de heren F. Meijers en L. van Campen. 
 
Overwegingen van de Juryraad 
De Juryraad heeft eerst stilgestaan bij de juiste procesgang. Naar aanleiding hiervan is nagegaan 
of Proteus-Eretes had geprotesteerd alvorens bezwaar in te dienen. Dat was het geval. Vervolgens 
is het bezwaarschrift bekeken, dit gaf geen aanleiding tot verdere vragen. De betrokken 
kamprechters (mevr.Roest en de heren Witte en Nabuurs) zijn gehoord. 
De Juryraad bespreekt de volgende overwegingen en standpunten: 

 Aan de feitelijke waarneming van de kamprechter wordt niet getwijfeld. Dat houdt in dat de 
ploeg gewicht heeft toegevoegd aan de boot door een thermo boven de boot uit te knijpen 
(in het bezwaar wordt deze actie ook niet ontkend). 

 De Juryraad twijfelt of de uitsluiting in lijn is met het RvR. Het expliciete verzoek van het 
hoofd van de Kamprechtercommissie weegt zwaar om aan te nemen dat dit de maatregel is 
die de KNRB heeft vastgelegd en gecommuniceerd naar haar leden. Er is geen tijd om dit 
laatste te valideren. 

 Zaterdag is een ploeg uitgesloten voor eenzelfde vergrijp – dit is niet voorgekomen in de 
Juryraad. In deze casus gooide een roeister haar bidon leeg over de schoenen die vast 
zaten in de roeiboot na het aanzeggen van de botenweging. 



 

Uitspraak beroep DSR Proteus-Eretes - NSRF-Slotwedstrijden 2016 Pagina 3 van 6 
 

Omwille van consistentie verkiest de Juryraad om hetzelfde vergrijp met dezelfde straf te 
straffen op zowel zaterdag als zondag. 

 
Het vraagstuk waar de Juryraad het langst over heeft gediscussieerd, is of de ploeg redelijkerwijs 
had kunnen verwachten dat uitsluiting het gevolg was van hun actie. Uiteindelijk was de conclusie 
dat dit niet staat beschreven bij de regels betreffende de botenweging in het RvR, maar dat een 
ploeg wel dient te weten dat onsportief gedrag kan leiden tot uitsluiting. 
 
Besluit Juryraad 
Op basis van de hier bovengenoemde overwegingen is de Juryraad van mening dat de ploeg 
onsportief gedrag heeft vertoont wat in strijd is met artikel 47 van het Huishoudelijk Reglement van 
de KNRB (HR). Daarom besluit de Juryraad om de uitsluiting, zoals beschreven in artikel 69 RvR 
van de KNRB, te handhaven. 
 
Dit is het besluit d.d. 3 juli 2016 van de Juryraad van de NSRF-Slotwedstrijden, hierna te noemen 
het “Besluit”. 
 
 
Beroep Proteus-Eretes 
Proteus-Eretes heeft bij mail d.d. 6 juli 2016 beroep aangetekend tegen het “Besluit”. 
Proteus-Eretes is van mening dat de genomen maatregel om de ploeg uit te sluiten strijdig is met 
de regels in het RvR, en niet in proportie is tot het geconstateerde vergrijp. Hiervoor hebben zij de 
volgende argumenten aangevoerd: 
 
Argumenten 

1. Het RvR staat deze straf niet toe. Er bestaat geen regel voor die verbiedt je thermo boven 
je boot, danwel schoenen uit te wringen. Conform artikel 69, lid 2 RvR, kan er dus geen 
disciplinaire maatregel worden getroffen. Namelijk, het geconstateerde handelen is geen 
overtreding van de regels. 

2. De gedane actie door één van de roeiers is onsportief, daarvoor is een berisping de 
maatregel (conform artikel 69 lid 3 RvR). 

3. De kamprechter heeft aangegeven geen andere optie te hebben dan uitsluiting van de 
roeiers. Echter staat het RvR dit wel toe? Immers kan een ploeg bestraft worden, dit moet 
echter niet (zie artikel 69, lid 3 RvR). 

4. De roeiers waren vooraf volledig onbekend met deze maatregel tot uitsluiting en hadden 
geen mogelijkheid om zich erover te informeren - het was nergens gecommuniceerd. Niet 
via de website van de KNRB, niet via de website van de organisatie noch via een andere 
bron die bij de roeiers bekend had kunnen zijn.  

5. De roeiers hebben aangeboden hun actie ruimhartig te corrigeren door de schoenen 
integraal uit de boot te nemen, dit werd niet toegestaan. 

6. De feitelijke waarneming van de kamprechter is gedurende de procesgang veranderd. 
Aanvankelijk werd aangehaald dat één van de roeiers een thermo had uitgeknepen boven 
de schoenen. Na afloop van het bezwaar is dit aantal gegroeid naar twee. 

 
Op basis van het bovenstaande vraagt Proteus-Eretes om het Besluit te herzien, en wel zodanig 
dat de uitsluiting van de SA2+ van Proteus-Eretes wordt omgezet naar een berisping. 
 
 
Overwegingen Beroepscommissie 
 
Ontvankelijkheid Beroep Proteus-Eretes 
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. Proteus-Eretes is een belanghebbende ploeg in het SA2+ 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. 
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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 Proteus-Eretes en door het Hoofd van de Jury gegeven beschrijvingen van het feitelijk 
verloop zijn op enkele ondergeschikte kleinigheden na gelijk. Daar is dus geen verschil van mening 
over. 
 
Is het Besluit reglementair? 
Artikel 18 RvR geeft aan dat boten bepaalde minimumgewichten moeten hebben. Ook staat daar 
dat de ploeg er zelf voor verantwoordelijk is dat de boot voldoet aan dat minimumgewicht. Ook is 
daar de procedure beschreven voor wanneer er tijdens een wedstrijd wordt gecontroleerd op dat 
minimumgewicht. 
 
Deze bepaling over minimumgewichten was tot 2015 een 'slapende' regel. Het stond er wel maar 
werd niet toegepast. Dat werd in brede kring steeds onlogischer gevonden. Lichte roeiers en 
stuurlieden moeten wel voldoen aan strikte gewichtsregels, terwijl bekend is dat sommige boten wel 
10% te licht zijn. Besloten is toen om deze regel te gaan handhaven. Eerst gebeurde dat in 2015 
alleen bij de nationale kampioenschappen. In 2016 is dit vervolgens geleidelijk bij alle 2-km 
wedstrijden ingevoerd voor alle nummers. Bij de ZRB was wegen verplicht, maar nog zonder 
sancties. Bij de ARB en de NSRF was het verplicht, en met sancties. Er is in die tijd ruime 
bekendheid aan gegeven. Er zijn boten te licht bevonden met de daarbij behorende sanctie van 
terugplaatsing naar de laatste positie, en er is uitgesloten vanwege de toevoeging van extra 
gewicht ná de aanzegging door de kamprechter. 
 
Iedere boot moet tijdens de race voldoen aan het voorgeschreven minimumgewicht. Als een boot is 
geselecteerd voor de weging, mag in ieder geval nádat de kamprechter dit heeft aangezegd geen 
extra gewicht meer worden toegevoegd, bijvoorbeeld door het nat maken van schoenen. Wanneer 
dat wel wordt gedaan, is er sprake van manipulatie van het bootgewicht en is het feitelijk gewicht 
waarmee de boot de race heeft gevaren niet meer objectief vast te stellen. Daarmee wordt direct 
ingegaan tegen artikel 2 van het RvR doordat een eerlijk verloop van de wedstrijd niet meer is vast 
te stellen. 
 
De strafmaat 
Zowel door Proteus-Eretes in het beroepschrift als door het Hoofd van de Jury in zijn verslag en in 
de overwegingen van de Juryraad worden een aantal malen de woorden “onsportief gedrag” 
gebruikt. Nu is “onsportief gedrag” een nogal “ruim” begrip. Dat loopt van relatief lichte vormen naar 
fraude of andere opzettelijke vormen van malversaties of wangedrag. Wat hier aan de orde is, 
manipulatie van het bootgewicht, behoort zeker niet tot de lichtere vormen van onsportief gedrag. 
 
Artikel 18 RvR schrijft niet voor wat moet gebeuren in het geval na het aanzeggen van de 
bootweging gewicht aan de boot wordt toegevoegd. Artikel 18 RvR beschrijft slechts het gevolg als 
een boot niet voldoet aan het minimumgewicht. In dat geval volgt terugplaatsing naar de laatste 
positie van het veld (artikel 18 lid 5 RvR). 
 
Aangezien artikel 18 RvR geen beschrijving geeft van de gevolgen van het manipuleren van het 
bootgewicht, heeft de Juryraad van de NSRF-Slotwedstrijden een beroep gedaan op artikel 47 van 
het HR van de KNRB. In het kort schrijft dit artikel voor dat alle deelnemers zich te allen tijde dienen 
te houden aan de reglementen en zich in het bijzonder zodanig dienen te gedragen dat sportiviteit 
is gewaarborgd. Artikel 69 RvR beschrijft welke disciplinaire maatregelen getroffen kunnen worden 
in het geval van overtreding van de regels, waaronder uitsluiting (artikel 69 lid 1 sub c RvR). 
 
Proteus-Eretes vraagt in het beroepschrift om omzetting van de uitsluiting naar een berisping. Op 
basis van artikel 69 lid 1 sub a RvR zou berisping ook één van de mogelijke disciplinaire 
maatregelen kunnen zijn. 
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De Beroepscommissie is echter van mening dat een berisping onwenselijk zou zijn. Immers, 
wanneer een boot wordt uitgewogen omdat deze te licht is, volgt als sanctie terugplaatsing naar de 
laatste positie, terwijl manipulatie van het bootgewicht dan zou resulteren in ‘slechts een berisping’. 
De sanctie op gewichtsmanipulatie zal dus ten minste gelijk moeten zijn aan terugplaatsing naar de 
laatste positie. 
 
Of het nat maken van de schoenen opzettelijk of niet-opzettelijk is gedaan, doet in deze niet 
terzake. Het is namelijk objectief niet vast te stellen dat het per ongeluk zou zijn gebeurd en dat er 
dus geen sprake zou zijn van opzet. Feit is dat het nat maken is gebeurd, en dat dit zowel door 
Proteus-Eretes als door de kamprechters is vastgesteld. Van de roeiers mag zorgvuldigheid worden 
verwacht bij het uitknijpen van een thermoshirt.  
 
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).  
 
Op basis van het bovenstaande is de Beroepscommissie dan ook van mening dat in een geval als 
dit uitsluiting een passende maatregel is. 
 
Communcatie over strafbaarheid en strafmaat 
Proteus-Eretes stelt dat de roeiers vooraf volledig onbekend waren met deze maatregel tot 
uitsluiting en geen mogelijkheid hadden om zich erover te informeren - het was nergens 
gecommuniceerd. 
Ook de Juryraad heeft zich afgevraagd of de ploeg redelijkerwijs had kunnen verwachten dat 
uitsluiting het gevolg was van hun actie. De Juryraad is uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat dit 
niet staat beschreven bij de regels betreffende de botenweging in het RvR, maar dat een ploeg wel 
dient te weten dat onsportief gedrag kan leiden tot uitsluiting. 
 
Het is de Beroepscommissie niet bekend of specifiek over een dergelijke uitsluiting is 
gecommuniceerd. Maar dat is ook niet nodig. Een wedstrijdorganisatie is niet gehouden om 
deelnemers te waarschuwen voor de gevolgen van eventuele malversatie. 
 
Protocol aanzegging 
In artikel 18 lid 4 RvR is de procedure rond de botenweging op beknopte wijze beschreven. 
Daar staat o.a. dat het aanzeggen dat de boot gewogen moet worden, zal gebeuren op het moment 
dat de ploeg het water verlaat na hun race.  
Het Hoofd van de Jury meldt in zijn verslag dat de manier waarop dit aanzeggen is gebeurd, afwijkt 
van het protocol om pas aan te zeggen wanneer de boot al uit het water is. Gezien de beschreven 
situatie rond blikuitreiking en feestelijke sferen van de uittraining, is het begrijpelijk dat dit zo is 
gebeurd. Desondanks roept de Beroepscommissie op om zorgvuldigheid te betrachten bij de 
procedure rondom het aanzeggen van de botenweging. 
 
De Beroepscommissie is van mening dat deze afwijking van het protocol niet voldoende 
zwaarwegend is om de uitsluiting om te zetten in een berisping, danwel ongedaan te maken. 
 
Aanbeveling aan het KNRB Bestuur 
Dat een ploeg behoort te weten dat regels niet overtreden mogen worden, neemt niet weg dat het 
soms goed is om zo’n regel iets meer te verduidelijken. 
 
De Beroepscommissie doet daarom de volgende aanbeveling aan het Bestuur van de KNRB: 
voeg bij artikel 18 lid 4 van het RvR een korte passage toe zoals bij de FISA bij de Rules of Racing 
– Bye-Law to Rule 41 – sub 6 – 3

e
 alinea, waar staat (samengevat) dat ná het aanzeggen geen 

extra gewicht van welk soort dan ook mag worden toegevoegd totdat de boot is gewogen. 
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Het Besluit 
Omtrent het Besluit van de Jury overweegt de Beroepscommissie als volgt: 
 
Reglementaire grond 
Op grond van artikel 18 van het RvR moet iedere boot tijdens de race voldoen aan het 
voorgeschreven minimumgewicht. Als ná het aanzeggen dat de boot gewogen moet worden extra 
gewicht wordt toegevoegd door bijvoorbeeld het nat maken van schoenen, dan is sprake van 
manipulatie van het bootgewicht en dus van een overtreding waarop een sanctie staat. 
 
Redelijkheid 
Zoals in het voorgaande is toegelicht, is de Beroepscommissie van mening dat het door de 
Juryraad genomen Besluit om de uitsluiting te handhaven, redelijk is. 
 
Het Besluit is dus reglementair en redelijk. 
 
De Beroepscommissie besluit op het beroep van Proteus-Eretes als volgt: 

 Het beroep van Proteus-Eretes wordt afgewezen aangezien het Besluit reglementair en 
redelijk is. 

 De door Proteus-Eretes betaalde borg van € 50 wordt niet terugbetaald aangezien het 
beroep van Proteus-Eretes is afgewezen. 

 
 
Deze beslissing is op 19 augustus 2016 schriftelijk aan Proteus-Eretes en de Juryraad 
medegedeeld, en daarna op de website van de KNRB gepubliceerd. 
 
Namens de Commissie van Beroep voor Roeiwedstrijden, 
 
 
 
W.J. Schouten 
R. Bijderwieden 
R.J. Lincklaen Arriëns 
 


