
 
 

 

Uitspraak CvBS inzake 2019-45 

Inleiding 

Bij beslissing van de CS van 21 juni 2019 is appellant de deelname ontzegd aan vier (4) bindende 

wedstijden. Appellant heeft beroep ingesteld tegen die beslissing. Hij heeft daarbij om een 

mondelinge behandeling verzocht. De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 8 juli 2019 

te Nieuwegein.  

Feiten, beoordeling en motivering 

De (plaat)scheidsrechter heeft uitvoerig (schriftelijk) gerapporteerd. Uit die rapportage blijkt 

wangedrag, zowel van appellant als van een ander lid van het team.  

Tijdens de mondelinge behandeling heeft appellant de verklaringen van de scheidsrechter op 

verschillende punten bestreden. De CvBS heeft daarop schriftelijk vragen gesteld aan vijf bij de 

wedstrijd betrokken c.q. aanwezige bondofficials. De behandeling van het beroep is om die reden 

aangehouden.  

De CvBS heeft een schriftelijke verklaring ontvangen van vier van de vijf aangeschreven officials. Van 

een official heeft de CvBS niets vernomen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de zomerstop / 

vakantietijd. (De namens het bestuur van de vereniging van appellant geuite suggestie dat de CvBS 

een mogelijk ontlastende verklaring voor appellant verborgen zou houden, werpt de CvBS verre van 

zich. De suggestie is een verenigingsbestuur onwaardig bovendien.)  

De van de officials ontvangen verklaringen heeft de CvBS in het kader van hoor en wederhoor met 

appellant gedeeld, waarbij appellant de mogelijkheid is geboden daarop (schriftelijk) te reageren. 

Een schriftelijke reactie van (het bestuur van de vereniging van) appellant op de verklaringen van de 

officials is ontvangen op 21 juli 2019. Bij die reactie waren verschillende verklaringen gevoegd van 

personen uit de omgeving van appellant.  

De verklaringen van de bondsofficials zijn nagenoeg eensluidend. Zij onderschrijven de lezing en 

verklaring van de (plaat)scheidsrechter. De verklaringen van de zijde van appellant bestrijden de 

verklaringen van de scheidsrechters en officials maar ten dele.  

Evenals de verklaring van appellant (en zijn raadgever) tijdens de mondelinge behandeling, gaan de 

verklaringen van de verschillende personen rondom appellant nagenoeg uitsluitend over de 

aanleiding voor het uit de wedstrijd verwijderen van appellant. Het door de scheidsrechter 

gerapporteerde gedrag van appellant van daarna krijgt (nagenoeg) geen aandacht. Dit terwijl de 

verklaring van de scheidsrechter op dat punt juist zeer gedetailleerd is.  

Alles gehoord en gelezen hebbende, acht de CvBS bewezen dat appellant zich schuldig heeft gemaakt 

aan het gedrag dat door de scheidsrechters is gerapporteerd. Hij heeft gedurende de wedstrijd 

(herhaaldelijk) aanmerkingen gemaakt op de leiding en hij heeft zich, nadat hij uit het veld was 



 
 

 

gezonden, op ongepaste wijze gedragen en uitgelaten in de richting van de scheidsrechter. De door 

de CS daarvoor opgelegde sanctie acht de CvBS dan ook zeer zeker passend. Appellant heeft zich 

ernstig misdragen.  

Beslissing 

De CvBS bekrachtigt de beslissing van de CS van 21 juni 2019.  

Kosten 

€ 108,= 

Beslist op 23 juli 2019 door: mr. S.M. van Elst (voorzitter), N.A.J.  van de Kamer (secretaris) en de 

leden W.P. van Geijlswijk, J.J. Gieskens, S.M. Nypels en mr. A. Stevens.   

 

mr. S.M. van Elst 

Voorzitter 


