
 
 

 

Uitspraak van de Commissie van Beroep Strafzaken in de zaak 2020-61 

Procesverloop 

Op 23 november 2020 heeft de mondelinge behandeling van de zaak plaats gevonden. In deze 

behandeling zijn , naast gedaagde, meerdere getuigen a charge en decharge gehoord.   

De leden van Commissie van beroep strafzaken (CvBS) hebben kennis genomen van de diverse 

ingekomen verklaringen en het verstrekte beeldmateriaal.  

Bewezen verklaarde gedraging  

De CvBS acht bewezen dat gedaagde de woorden “Dat kon je niet zien vanaf daar” tegenover de 

scheidsrechter heeft geuit. Daarnaast acht de CvBS bewezen dat gedaagde verhaal is gaan halen na 

de beslissing tot uit het veld sturen.  

Kwalificatie  

De CBS oordeel dat sprake is van ongepast gedrag jegens de scheidsrechter. Dit is een overtreding als 

bedoeld in art. 12 lid 1 onder b Tuchtreglement.  

Beslissing en strafmotivering 

De CvBS  heeft op 23 november 2020 besloten gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen aan 

bindende wedstrijden tot het moment dat het tweede Heren honkbalteam van HCAW, 3 (drie) 

bindende wedstrijden heeft gespeeld wegens ongepast gedrag jegens de scheidsrechter (feitcode 2).    

Gedaagde geeft aan dat zijn opmerking vooral als adviserend aan de scheidsrechter moet worden 

gezien. De CvBS is, anders dan gedaagde, van mening dat het de gedaagde niet vrij staat om bij de 

scheidsrechter verhaal te halen en op deze wijze zich een adviserende rol jegens de scheidsrechter 

op zich te nemen. De gedaagde is coach en geen raadgever van officials.  

Spelers, coaches en overige leden dienen het gezag van de scheidsrechter op het veld te respecteren 

en moeten zich derhalve voor, tijdens én na de wedstrijd onthouden van commentaar op - en 

ongepast gedrag jegens de scheidsrechter (zie ook CS 2018-046).  

Ook het verhaal halen na de beslissing tot wegzenden wordt gedaagde aangerekend. De beslissing 

tot uit de wedstrijd sturen –hoe goed of fout die beslissing ook is –dient te worden gerespecteerd. 

Het feit dat gedaagde uit de wedstrijd is gestuurd is geen vrijbrief om vervolgens commentaar op de 

scheidsrechter te mogen leveren of ongepast gedrag te vertonen. Het wegzenden is juist een niet mis 

te verstaan signaal dat verder tuchtrechtelijk verwijtbaar gedrag niet meer wordt getolereerd. (CvBS 

2020-014). 

 



 
 

 

Er is voorts rekening gehouden met de aanzienlijke tuchtrechtelijke historie van gedaagde.  

Kosten 

€ 110,00 

Beslist op 23 november 2020 door: mr. A. Stevens (voorzitter), N.A.J.  van de Kamer (secretaris) en de 

leden  mr. Th. Felix, S. Nijpels en W.P. van Geijlswijk. 

 

mr. A. Stevens 

Voorzitter 


