Uitspraak Commissie van Beroep KNZB
Beroepszaak

: BER 19-034

Appellant is in beroep gekomen van de volgende uitspraak van de Tuchtcommissie gewezen onder
nummer 87607 op de klacht van het Bestuur van de KNZB:
Datum
: 5 april 2019
Sanctie
: met ingang van 5 april 2019 niet deelnemen aan alle bindende waterpolowedstrijden voor de periode waarin zijn ploeg 6 bindende competitiewedstrijden
moet spelen, waaronder ook wordt verstaan bekercompetities, NK-wedstrijden,
officiële wedstrijden voor vertegenwoordigende teams uit de regio en KNZB-teams.
Overweging
: Slaan (artikel 6.1)
Wedstrijd
: HZPC/Avéna (SG) H1 – Het Y H1, gespeeld op 30 maart 2019.
1. De Commissie van Beroep heeft de zaak van appellant behandeld op 6 mei 2019. De
Commissie van Beroep is als volgt samengesteld: mr. F.W. Drost, fungerend voorzitter,
mr. J. Anema, lid, en mr. R.W. Brouwer, secretaris.
2. De Commissie van Beroep heeft kennisgenomen van de processtukken, waaronder het
beroepschrift en de aanvullende verklaringen van de scheidsrechters TS. en LS. Ter zitting
heeft de Commissie van Beroep appellant gehoord.
3. Uit hetgeen de Commissie ter kennis is gekomen, blijkt dat er een stevig duel heeft
plaatsgevonden, waarin appellant en zijn tegenstander elkaar vasthielden. Het tuchtrapport
vermeldt dat appellant, nadat het duel over was, zijn gezicht naar zijn tegenstander draait en
hem vervolgens met zijn rechterarm in het gezicht/nek slaat. In zijn aanvullende verklaring
stelt scheidsrechter TS. dat het weliswaar een stevig duel was dat voorafging aan de
overtreding, maar dat het geen aanleiding was om te fluiten. De spelers verdwenen niet onder
water. De slag met zijn rechterarm tegen de linkerzijde van het hoofd van zijn tegenstander
zou niet reactief zijn en er zou opzet zijn voor het opzoeken van de tegenstander om verhaal
te halen, aldus de scheidsrechter in zijn aanvullende verklaring. Scheidsrechter LS. heeft
aanvullend verklaard de bevindingen van zijn collega volledig te onderschrijven.
4. Appellant heeft ter zitting uiteengezet dat hij op de midvoorpositie lag en aan zijn cap onder
water werd gehouden, waardoor hij in ademnood kwam. Om lucht te kunnen happen is hij,
wild met zijn armen bewegend, naar boven gekomen, waarbij hij zijn tegenstander heeft
geraakt. Er was geen enkele intentie om zijn tegenstander te raken. Na de wedstrijd heeft
appellant de scheidsrechter gesproken en is vastgesteld dat zij ieder een andere zienswijze
op de feiten hebben. De scheidsrechter heeft niet geconstateerd dat appellant onder water
werd gehouden en dat de armbeweging voort zou komen uit een reflex om weer adem te
kunnen halen.
5. De Commissie van Beroep acht de door appellant geschetste gang van zaken op zich niet
onvoorstelbaar, maar heeft geen bewijs verkregen op basis waarvan aan de waarneming en
verklaringen van beide scheidsrechters zou moeten worden getwijfeld. Uit de verklaring van
scheidsrechter TS., dat de slaande beweging met de arm tegen de zijkant van het hoofd zou
zijn gemaakt, wordt duidelijk dat appellant zich in ieder geval heeft schuldig gemaakt aan
ernstig onbesuisd spel. Alle feiten en omstandigheden wegend acht de Commissie van
Beroep een straf van 4 wedstrijden voor het onbesuisde spel van appellant passend.
6. De uitspraak luidt derhalve
a) De Commissie van Beroep volgt de uitspraak van de Tuchtcommissie van 5 april 2019
met dien verstande dat zij gronden aanwezig acht om de strafmaat bij te stellen.
b) De Commissie van Beroep ontzegt appellant met ingang van 5 april 2019
onvoorwaardelijk het recht tot het spelen van waterpolo-wedstrijden voor de periode
waarin de ploeg waarin hij als vaste speler staat of wordt opgegeven 4 bindende
competitiewedstrijden moet spelen, waaronder ook wordt verstaan bekercompetities, NK-

wedstrijden, officiële wedstrijden voor vertegenwoordigende teams uit de regio en voor
KNZB-teams.
c) De Commissie van Beroep veroordeelt appellant tot een bijdrage van € 30,15 in de kosten
van het geding, waarvoor de vereniging Het Y een factuur ontvangt..
Nieuwegein, 24 mei 2019
mr. F.W. Drost, fungerend voorzitter
mr. J. Anema, lid
mr. R.W. Brouwer, secretaris

