Uitspraak CvBS inzake 2020-14
Inleiding
Bij beslissing van de CS van 19 augustus 2020 is appellant de deelname ontzegd aan drie (3) bindende
wedstijden. Appellant heeft beroep ingesteld tegen die beslissing. Daarbij heeft appellant om een
mondelinge behandeling verzocht. Deze hoorzitting is gehouden op woensdag 9 september 2020
Gronden van Beroep
De CS heeft appellant schuldig geoordeeld aan – kort gezegd – bij herhaling maken van ongepaste
opmerkingen na daarvoor gewaarschuwd te zijn geweest: feitcode 2. Met recidive is rekening
gehouden.
In beroep erkent appellant dat hij heeft gezegd “Gaan wij nog spelen”. Volgens appellant heeft hij op
een normale manier gezegd “Gaan wij nog spelen”. Ook bestrijdt appellant dat hij de scheidsrechter
heeft bedreigd, wel erkent appellant dat hij de scheidsrechter “droef toeter” heeft genoemd.
Beoordeling van het beroep
Gedaagde is van mening dat hij niet bestraft kan worden voor de feiten die zijn gepleegd vóórdat hij
eruit werd gestuurd, omdat de scheidsrechter had aangegeven dat hij hiervoor een laatste
waarschuwing kreeg. Dit verweer gaat niet op. Een strafzaak is aanhangig door de aantekening op
het wedstrijdformulier. Dat de scheidsrechter in eerste instantie koos om gedaagde niet uit de
wedstrijd te sturen, maakt dat niet anders.
Nadat gedaagde uit de wedstrijd is gestuurd is hij verhaal gaan halen bij de scheidsrechter. Dit acht
de commissie tuchtrechtelijk verwijtbaar. Ook 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. Desondanks koos gedaagde er
kennelijk voor dit signaal te negeren.
De overweging van de CvBS kan kort zijn. Appellant erkent dat hij heeft gezegd “Gaan wij nog spelen
en droef toeter”. De CvBS kan derhalve vaststellen – gelijke de CS heeft gedaan – dat is voldaan aan
de omschrijving van feitcode 2: maken van ongepaste opmerking (en) en/of ongepast gedrag jegens
en/of met betrekking tot de scheidsrechter. De minimale sanctie voor dit feit bedraagt twee (2)
wedstrijd. Rekening houdend met de tuchtrechtelijke historie van appellant is de CS gekomen tot
drie (3) wedstrijden. De CvBS acht dat juist.

Beslissing
De CvBS bekrachtigt de beslissing van de CS van 19 augustus 2020.
Kosten
€ 110,00
Beslist op 9 september 2020 door: mr. A. Stevens (voorzitter), N.A.J. van de Kamer (secretaris) en
het lid S.M. Nypels.

mr. A. Stevens
Voorzitter

