Uitspraak Commissie van Beroep KNZB
Beroep:

BER 19-037

Appellant is in beroep gekomen van de volgende verkort weergegeven uitspraak van de
Tuchtcommissie, gewezen onder nummer 87715 op klacht van de competitieleider van de KNZB:
Datum:
12 april 2019
Sanctie:
met ingang van 12 april 2019 niet deelnemen aan alle bindende wedstrijden voor
de periode waarin zijn ploeg 4 bindende competitiewedstrijden moet spelen,
waaronder ook wordt verstaan bekercompetities, NK-wedstrijden, officiële
wedstrijden voor vertegenwoordigende teams uit de regio en voor KNZBteams
Wedstrijd:
ZV Haerlem H2 – AZC H4, gespeeld op 6 april 2019.
1. De Commissie van Beroep heeft de zaak van appellant behandeld op 23 mei 2019. De
Commissie van Beroep is als volgt samengesteld: mr. W. Meijerink, voorzitter, mr. R.L.J.
Toet fungerend secretaris en F.A.W.P. van Lierop, lid. Hieraan voorafgaand heeft op 18
mei een hoorzitting plaatsgevonden met appellant.
2. De Commissie van Beroep heeft kennisgenomen van de processtukken, waaronder het
beroepschrift van appellant en een nadere verklaring van scheidsrechter S.
3. In zijn rapport verklaarde scheidsrechter S. dat drie spelers, waaronder appellant, op een
vierkante meter lagen op de helft van AZC, toen hij de arm van appellant naar de zijkant
zag gaan richting een van de spelers, die niet werd geraakt. Dit was geen zwembeweging,
want er werd op dat moment niet gezwommen. Appellant werd wegens poging tot slaan
met UMV4 uit het water gezonden. Na afloop heeft appellant verteld dat hij werd
vastgehouden. Ter hoorzitting verklaarde appellant dat sprake was van een
midvoor/midachtersituatie, waarbij hij als midvoor werd vastgehouden en aan zijn broek
onder water werd gedrukt. Hij probeerde uit deze benarde positie los te komen om adem
te kunnen halen door zijn linkerarm naar achteren te bewegen om steun te vinden bij zijn
tegenstander. In zijn nadere verklaring zegt scheidsrechter S. dat hij de vuist van appellant
richting het gezicht van de tegenstander zag bewegen. Volgens appellant zocht hij steun
om zich af te zetten en los te komen en heeft daarbij zeker niet zijn vuist gebruikt.
4. De Commissie van Beroep overweegt dat de verklaringen van appellant en scheidsrechter
S. niet geheel overeenkomen, maar dat de scheidsrechter een beweging heeft
waargenomen die zo niet een poging tot slaan in ieder geval een onbeheerste actie naar
zijn tegenstander betrof. Mogelijk speelde hier ademnood van appellant een rol.
5. De Commissie van Beroep beslist als volgt:
a) De Commissie vernietigt de uitspraak van de Tuchtcommissie en ontzegt appellant
onvoorwaardelijk het recht om, met ingang van 12 april 2019, deel te nemen aan alle
bindende wedstrijden voor de periode, waarin het team waarvoor hij als vaste speler staat
of wordt opgegeven, 1 bindende competitiewedstrijd moet spelen, waaronder ook wordt
verstaan bekercompetities, NK-wedstrijden, officiële wedstrijden voor
vertegenwoordigende teams uit de regio en voor KNZB-teams.
b) De Commissie van Beroep veroordeelt appellant tot een bijdrage van 30,15 euro in de
kosten van het geding waarvoor de vereniging ZV Haerlem een factuur zal ontvangen.

Nieuwegein, 23 mei 2019
mr. W. Meijerink, voorzitter

F.A.W.P van Lierop, lid

mr. R.L.J. Toet, fungerend secretaris

