
 
 

 

Uitspraak Commissie van Beroep Strafzaken in de zaak 2021-34 

Feiten 

Gedaagde is na een discussie met de plaatscheidsrechter door de veldscheidsrechter teruggeleid 
naar de dug-out en gemaand in de dug-out plaats te namen. Op zijn vraag wat de consequenties 
waren als hij niet aan de opdracht voldeed werd hem medegedeeld dat hij dan uit het veld zou 
worden gestuurd. Nadat gedaagde aangaf dat de veldscheidsrechter dat dan maar moest doen is 
gedaagde uit het veld gezonden.  

Uitspraak Commissie Strafzaken  

De Commissie Strafzaken gedaagde veroordeelt wegens het niet voldoen aan een reglementaire 
opdracht van de scheidsrechter en heeft besloten gedaagde het recht te ontzeggen deel te nemen 
aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste heren honkbal team van de vereniging 
van gedaagde 1 wedstrijd onvoorwaardelijk heeft gespeeld.  

Beroepsgronden 

De vereniging verzoekt namens gedaagde te volstaan met een schuldigverklaring zonder straf of met 
een waarschuwing, en verzoekt de proceskosten te verminderen.  

Verder wordt aangevoerd dat “teveel Nederlandse honkbalscheidsrechters wel de spelregels kennen 
maar het spel niet echt begrijpen.” En dat sport emotie is – “vooral topsport”. Verder zou er in 
honkbal ruimte moeten zijn om een coach te laten discussiëren met een scheidsrechter. “Al helemaal 
wanneer er een blunder begaan wordt door de plaatscheidsrechter.” Verder wijst de vereniging erop 
dat gedaagde in het verleden als pitcher Nederland de wereldtitel heeft bezorgd en dat hij deze straf 
daarom niet verdient.  

Uitspraak Commissie van Beroep Strafzaken 

De CvBS acht bewezen dat gedaagde niet onmiddellijk voldeed aan een opdracht van de 
scheidsrechter (feitcodes 25). Over de feiten bestaat ook geen discussie.  

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 CS 2017-046). De opvatting van (de vereniging van) 
gedaagde dat bij honkbal ruimte moet zijn voor discussie met de scheidsrechter, is dan ook 
onjuist.  

 



 
 

 

Dat de aanvankelijke beslissing onjuist was (en door de scheidsrechter werd herroepen) doet 
daar niet aan af. De scheidsrechter is de autoriteit op het veld en zijn beslissingen dienen in 
beginsel te worden geëerbiedigd, ook als die volgens de betrokkene onjuist zijn. Indien men het 
niet eens is met de scheidsrechter is een protest of klacht de geëigende weg om hiertegen op te 
komen (zie CS 2017-059). Het is in ieder geval geen vrijbrief om, nadat de beslissing is 
gecorrigeerd, reglementaire opdrachten van de scheidsrechter niet meer op te volgen. 

Het feit dat gedaagde in het verleden als speler zeer verdienstelijk is geweest voor het 
Nederlandse (top)honkbal, maakt niet dat voor hem andere regels (of straffen) geldt dan voor 
andere spelers op coaches. De CvBS ziet daarom geen aanleiding om af te wijken van de door de 
CS opgelegde straf, noch om de proceskosten te verminderen. 

De CvBS bevestigt de door de CS opgelegde straf.  

Kosten 

€ 165,00 

Beslist op 23 september 2021 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 

 


