
 
 

 

Uitspraak CvBS inzake 2019-58 

Inleiding 

Bij beslissing van de CS van 30 augustus 2019 is appellant de deelname ontzegd aan vijf (5) bindende 

wedstijden. Appellant heeft beroep ingesteld tegen die beslissing. Op verzoek van de Voorzitter van 

de CvBS heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden, op 17 september 2019.  

Van het voorval zijn geen beelden beschikbaar. De CvBS heeft het daarom moeten doen met de 

verklaringen van betrokkenen en getuigen. Deze verklaringen lopen uiteen, althans in ieder geval 

voor zover het betreft het gedrag dat appellant wordt verweten: handtastelijkheid. De 

scheidsrechters hebben verklaard dat appellant de plaatscheidsrechter een duw/zet heeft gegeven, 

doch appellant en een getuige van zijn zijde, een teamgenoot, spreekt van een vriendelijk bedoelde 

aanraking op de borst. 

De feiten 

Voor de beoordeling acht de CvBS in ieder geval het navolgende van belang. 

De voorbereiding van de wedstrijd was kennelijk niet optimaal. De plaatscheidsrechter zou de 

betreffende wedstrijd als veldscheidsrechter fungeren, doch als gevolg van omstandigheden diende 

hij op het laatste moment als plaatscheidsrechter op te treden. 

Tijdens de wedstrijd is verschillende keren commentaar geleverd op het functioneren van de 

plaatscheidsrechter, zowel vanuit het publiek als door de spelers en coaches van het team van 

appellant. Een van de coaches van het team van appellant is om die reden eerder uit het veld 

gezonden. 

In de achtste inning is de hand van de scheidsrechter geraakt door een doorgeschoten bal. De 

scheidsrechter is daarop in de richting van de dug-out van het team van appellant gelopen, met het 

verzoek om water. Vanuit het publiek werden ook op dat moment verschillende opmerkingen in de 

richting van de scheidsrechter gemaakt. Op zijn eerste verzoek om water had de scheidsrechter 

bovendien vanuit de dug-out te horen gekregen dat water niet beschikbaar was. 

Beoordeling 

Onduidelijk is of sprake is geweest van een duw of zet en, indien dat het geval was, of appellant 

daartoe de opzet heeft gehad. De CvBS kan dat op basis van de verschillende verklaringen niet 

vaststellen. Wat de CvBS wel als feit kan aannemen, is dat appellant op het moment van de 

aanraking een jerrycan met water in zijn andere hand had. Daarin zou een bevestiging gevonden 

kunnen worden van de goede bedoelingen van appellant. Hij wilde hem het water aanreiken, dat hij 

in zijn andere hand had. 



 
 

 

De CvBS kan gegeven het voorgaande niet uitsluiten dat appellant werkelijk goede bedoelingen had. 

De CvBS houdt het verder voor mogelijk dat scheidsrechter de aanraking door appellant onder 

andere, prettiger omstandigheden anders zou hebben ervaren en beoordeeld dan hij heeft gedaan. 

Een en ander laat onverlet dat de scheidsrechter de aanraking door appellant op het bewuste 

moment kennelijk heeft ervaren als een aanraking zonder vriendelijke bedoeling en dat appellant, 

hoewel wellicht goed bedoeld, met zijn aanraking het risico heeft genomen dat deze door de 

scheidsrechter anders zou worden ervaren of uitgelegd. De CvBS acht de beslissing van de CS dan ook 

juist voor zover het betreft de vaststelling dat sprake is van handtastelijkheden. De CvBS zal de CS 

evenwel niet volgen voor wat betreft de sanctie. 

De CvBS zal bij de strafbepaling allereerst geen rekening houden met het staken van de wedstrijd. 

Het team van appellant is daarvoor reeds gestraft.  

De minimale straf voor handtastelijkheden bedraagt vier (4) wedstrijden. De CvBS zal die norm 

aanhouden, met dien verstande dat appellant onvoorwaardelijk de deelname aan een (1) bindende 

wedstrijd wordt ontzegd en dat de straf voor het overige voorwaardelijk wordt opgelegd, met een 

proeftijd van twee (2) jaren.  

Beslissing 

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

heren honkbalteam van zijn vereniging vier (4) bindende wedstrijden heeft gespeeld, waarvan drie 

(3) voorwaardelijk, met een proeftijd van twee (2) jaren.  

Kosten 

€ 108,= 

Beslist op 17 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 

 

*) Ondertekend en op schrift gesteld op 26 september 2019 


