
 
 

 

Uitspraak CvBS inzake 2019-56 

Inleiding 

Appellant neemt deel aan twee honkbalcompetities, bij twee verschillende verenigingen. Hij is zowel 

speler van een hoofdklasseteam als coach van een team dat uitkomt in de overgangsklasse. 

Het door de CS bewezen verklaarde en gesanctioneerde feit staat vast. Appellant heeft als coach van 

het overgangsklasse team commentaar geleverd op een (feitelijke) beslissing van de scheidsrechter. 

Direct na de wedstrijd heeft appellant spijt betuigd. Het is echter de vraag of de spijtbetuiging ziet op 

zijn gedrag of (veeleer) op de gevolgen daarvan. Appellant realiseerde zich in ieder geval dat een 

door de CS op te leggen sanctie ook gevolgen kon hebben voor zijn deelname aan wedstrijden in de 

hoofdklasse. 

Beoordeling 

Hoe dan ook, appellant heeft een norm geschonden. Wat dat betreft kan de CvBS zich vinden in het 

oordeel van de CS. Het gedrag van appellant komt in aanmerking voor een sanctie. 

De CvBS ziet echter aanleiding om de sanctie aan te passen. Naar het oordeel van de CvBS valt 

‘commentaar op een feitelijke beslissing’ onder de noemer van feitcode 1 (i.p.v. feitcode 2). Een 

ontzegging aan deelname van één (1) wedstrijd (in plaats van twee wedstrijden) acht de CvBS in 

ieder geval passender.  

Gevolgen sanctie  

De ontzegging geldt zowel voor deelname aan wedstrijden van het overgangsklasse team als voor 

deelname aan wedstrijden van het hoofdklasse team. Tot het moment dat één van de twee teams 

één bindende wedstrijd heeft gespeeld, mag appellant niet deelnemen aan enige bindende wedstrijd 

van welk team dan ook. 

Volgens de informatie van de CvBS zal het overgangsklasse team van appellant dit seizoen nog enkele 

wedstrijden spelen, terwijl de competitie van het hoofdklasse team van appellant is geëindigd. 

Hiervan uitgaande zal appellant dus aan bindende wedstrijden kunnen deelnemen nadat zijn 

overgangsklasse team één bindende wedstrijd heeft gespeeld. 

Beslissing 

De CvBS ontzegt appellant de deelname aan bindende wedstrijden tot het moment dat één van de 

twee eerste honkbalteams van de vereniging(en) van appellant één bindende wedstrijd heeft 

gespeeld.   

Kosten 



 
 

 

€ 108,00 

Beslist op 8 september 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 


