Uitspraak Commissie van Beroep KNZB
Beroepszaak:

BER 19-014

Appellant is in beroep gekomen van de volgende uitspraak van de Tuchtcommissie gewezen
onder nummer 87056 op klacht van Regio Midwest van de KNZB tegen mevrouw B., lid van De
Dolfijn.
Datum:
22 februari 2019
Uitspraak:
De Tuchtcommissie spreekt mevrouw B. vrij van het tenlastegelegde, het doen
staken van ondergenoemde wedstrijd.
Overweging:
Het is komen vast te staan dat mevrouw B. zich niet schuldig heeft gemaakt aan
een strafbare handeling als bedoeld in artikel L6.1 Tuchtreglement.
Wedstrijd:
AquaWaard D EG1 – De Dolfijn EG1 dd. 9 februari 2019
1. De Commissie van Beroep heeft de zaak behandeld op 25 maart 2019. De Commissie van
Beroep is als volgt samengesteld: mr. R.L.J. Toet, ,fungerend voorzitter, mr. F.W Drost,
fungerend secretaris en mevrouw mr. J. Anema, lid.
2. De Commissie van Beroep heeft kennisgenomen van de processtukken, waaronder het
beroepschrift van appellant.
3. Uit de gedingstukken is de Commissie gebleken dat mevrouw B., coach van het team Dolfijn,
van scheidsrechter M. in het derde part van de wedstrijd een rode kaart heeft gekregen
wegens commentaar op zijn leiding en de zwemzaal heeft verlaten. Met nog een minuut te
spelen in dit derde part stopten, volgens het wedstrijdformulier, de spelers de wedstrijd op
aanraden van supporters of de coach vanaf de tribune.
De coach van AquaWaard verklaarde dat mevrouw B. na te zijn weggestuurd vanaf de tribune
verder ging met het opstoken van de kinderen tegen de scheidsrechters.
Mevrouw B. heeft dat ontkend en verklaarde dat zij in de kleedkamer op het einde van de
wedstrijd heeft gewacht.
4. Door scheidsrechter D., die aanwezig was om de volgende wedstrijd te fluiten, is verklaard
dat enige tijd na haar wegzenden de (Dolfijn)coach op de tribune verscheen en gekalmeerd
leek “totdat de assistent ….de kinderen in het water sommeerde eruit te komen en de
wedstrijd eenzijdig te staken”.
Scheidsrechter V., ook aanwezig voor de eerstvolgende wedstrijd, heeft het voorval eveneens
gezien en verklaart in de beroepsprocedure: “Er werd een speler van De Dolfijn met een U20
naar de kant gestuurd. De coach was ondertussen op de tribune boven gearriveerd. Was het
blijkbaar ook daar niet mee eens en riep naar haar assistent beneden dat ze de wedstrijd
moest staken.”
5. De Commissie van Beroep overweegt als volgt:
In het licht van de verklaringen van de twee niet bij de betreffende wedstrijd of teams
betrokken scheidsrechters is het niet geloofwaardig dat mevrouw B. niet naar de tribune is
gegaan en in de kleedkamer is gebleven tot de wedstrijd zou zijn afgelopen, maar wel degelijk
een rol heeft gespeeld bij doen het staken van de wedstrijd en derhalve niet kan worden
vrijgesproken.
6. De Commissie van Beroep beslist:
De Commissie van Beroep vernietigt de uitspraak van de Tuchtcommissie van 22 februari
2019 en ontzegt mevrouw B. het recht als coach op te treden voor de eerstvolgende
competitiewedstrijd van het betreffende team De Dolfijn EG1 na 5 april 2019.
Nieuwegein, 3 april 2019
mr. R.L.J. Toet, voorzitter

mr. F.W. Drost, secretaris

mevrouw mr. J. Anema, lid

