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1. Het beroep 
 
M. Kramer, speler van ADO Den Haag, hierna te noemen: “appellant”, heeft tijdig beroep 
ingesteld tegen de beslissing d.d. 6 december 2013 van de tuchtcommissie betaald voetbal, 
hierna te noemen: “tuchtcommissie”, waarbij appellant is uitgesloten van deelname aan 
competitie-, play-off- en/of bekerwedstrijden van de KNVB, tot de dag, volgende op die, waarop 
het 1e elftal van zijn club 4 achtereenvolgende competitie-, play-off- en/of bekerwedstrijden van 
de KNVB heeft gespeeld, wegens het geven van een stoot met de onderarm tegen het 
hoofd/gezicht van Ajax-doelman Cillessen, tijdens de op 1 december 2013 gespeelde wedstrijd 
ADO Den Haag - Ajax. 
 
2. Het verloop van de procedure 
 
De aanklager betaald voetbal, hierna te noemen: "aanklager", heeft appellant bij telefaxbericht 
van 3 december 2013 ten laste gelegd dat hij zich tijdens de op 1 december 2013 gespeelde 
wedstrijd ADO Den Haag - Ajax schuldig heeft gemaakt aan het geven van een stoot met de 
onderarm tegen het hoofd/gezicht van Ajax-doelman Cillessen. 
  
Bij bovengenoemd faxbericht van 3 december 2013 heeft de aanklager appellant een 
schikkingsvoorstel als bedoeld in artikel 10 van het Reglement Tuchtrechtspraak Betaald 
Voetbal gedaan, houdende een uitsluiting van deelname aan competitie-, play-off- en/of 
bekerwedstrijden van de KNVB, tot de dag volgende op die waarop het 1e elftal van zijn club 4 
achtereenvolgende competitie-, play-off- en/of bekerwedstrijden van de KNVB heeft gespeeld. 
 
Dit schikkingsvoorstel is door appellant afgewezen, reden waarom de zaak aan de 
tuchtcommissie is voorgelegd.  
 
Op 5 december 2013 heeft de tuchtcommissie de onderhavige zaak mondeling behandeld. 
 
De aanklager heeft ter zitting van de tuchtcommissie verzocht om uitsluiting van deelname aan 
competitie-, play-off- en/of bekerwedstrijden van de KNVB, tot de dag, volgende op die, waarop 
het 1e elftal van zijn club 4 achtereenvolgende competitie-, play-off- en/of bekerwedstrijden van 
de KNVB heeft gespeeld. 
 
Na de mondelinge behandeling op 5 december 2013 heeft de tuchtcommissie bewezen geacht 
dat appellant zich schuldig heeft gemaakt aan het geven van een stoot met de onderarm tegen 
het hoofd/gezicht van Ajax-doelman Cillessen. 
  
De tuchtcommissie heeft het volgende overwogen: 
 
ʺ Ten aanzien van het verweer van de niet-ontvankelijkheid van de aanklager overweegt de 
tuchtcommissie als volgt.  
 
In de uitspraak van de Commissie van Beroep inzake speler Berg (d.d. 24 september 2010) is 
overwogen dat: 
 
„het mogelijk is een speler te vervolgen indien de scheidsrechter het betreffende duel heeft 
waargenomen, doch niet de overtreding binnen het duel’.  
 
De tuchtcommissie volgt de aanklager in zijn betoog dat het gaat om één situatie waarin twee 
acties plaatsvinden. Deze acties betreffen het ruwe spel met de benen door beschuldigde en de 
elleboogstoot die in casu ter discussie staat. De scheidsrechter heeft verklaard dat hij enkel de 
overtreding met de benen heeft waargenomen en daarvoor een gele kaart heeft getoond. De 
elleboogstoot is door het gehele arbitrale kwartet niet waargenomen.  
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Er is daarover door de scheidsrechter niet beslist en er is dus geen sprake van een „final 
decision‟. Gelet hierop is de tuchtcommissie van oordeel dat de aanklager ontvankelijk is in zijn 
vervolging.  
 
Het niet-ontvankelijkheidverweer moet op bovenstaande gronden worden verworpen.  
 

Het verweer van beschuldigde dat geen sprake was van het opzettelijk geven van een stoot met 
de onderarm tegen het hoofd/gezicht van Ajax-doelman Cillessen, wordt als in strijd met de 
bewezenverklaring en de grondslag daarvan, als onder 5. vermeld verworpen.   

De tuchtcommissie gaat uit van de juistheid van de verklaringen van het arbitraal kwartet. Het 
feit dat zij op elkaar lijken wekt geen verbazing aangezien zij alle vier over hetzelfde incident 
spreken. 

Naar het oordeel van de tuchtcommissie blijkt uit de tv-beelden van het onderhavige incident, 
de schriftelijke verklaring van Ajax-doelman Cillessen en de mondelinge verklaring van 
beschuldigde zelf, dat beschuldigde zijn tegenspeler een elleboogstoot heeft gegeven. De 
tuchtcommissie is van mening dat beschuldigde zijn arm zodanig beweegt, dat hij de doelman 
met die arm met opzet raakt.  
 
Bij het bepalen van de strafmaat heeft de tuchtcommissie rekening gehouden met de aard en 
ernst van de overtreding, alsmede met de strafkaart van beschuldigde. Wanneer het gaat om de 
telling van de gegeven gele kaart, kan de tuchtcommissie de redenering van de aanklager 
volgen. De tuchtcommissie ziet dan ook geen aanleiding deze gele kaart te verdisconteren 
omdat het de 5

e
 gele kaart was waar uitsluiting op volgt.  

Dit alles in acht nemende, vindt de tuchtcommissie een straf van 4 wedstrijden passend.” 

De bewezenverklaring van de tuchtcommissie steunt op de navolgende bewijsmiddelen: 
 
- De mondelinge verklaring d.d. 5 december 2013 van beschuldigde; 

- De schriftelijke verklaring d.d. 3 december 2013 van Ajax-doelman J. Cillessen; 

-  De waarneming van de tuchtcommissie van de televisiebeelden. 

De commissie van beroep betaald voetbal, hierna te noemen: “commissie van beroep”, heeft in 
aanwezigheid van de aanklager en appellant, bijgestaan door de heer mr. E.C. van Lent, 
advocaat, en de heer R. Reijenga namens ADO Den Haag, de zaak mondeling behandeld op 
17 december 2013.  
Tevens is als getuige, op verzoek van appellant, scheidsrechter R. Wiedemeijer gehoord. 
 
Daarbij heeft de commissie van beroep in aanwezigheid van voornoemde personen de  
televisiebeelden van de onderhavige wedstrijd met daarop de relevante spelmomenten  
bekeken.  
 
3. De gronden van beroep  
 
Appellant is primair van oordeel dat de aanklager niet ontvankelijk dient te worden verklaard. 
Subsidiair verzoekt appellant om matiging van de straf. 
 
Hiertoe voert appellant het navolgende aan. 
 
De doelman van Ajax kreeg in de betreffende wedstrijd de bal teruggespeeld in het 
strafschopgebied en was voornemens de bal naar voren te schieten. 
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Op dat moment liep appellant op snelheid naar de doelman om de bal te blokken. Bij deze actie 
kwam appellant in botsing met de doelman, waarbij hij onopzettelijk met zijn onderarm het 
gezicht van de doelman raakte. De scheidsrechter heeft de actie waargenomen en bestrafte 
appellant met een gele kaart vanwege het onbesuisd inkomen op de doelman. 
 
Uit de schriftelijke verklaringen van het arbitraal kwartet blijkt dat geen van hen de botsing 
tussen de elleboog van appellant en de doelman zegt te hebben waargenomen. Zij hebben 
naar hun zeggen slechts een overtreding geconstateerd met betrekking tot het onbesuisd 
inkomen van appellant op de doelman, waarbij appellant het onderlichaam zou hebben geraakt. 
Dat staat overigens los van de spelsituatie op zich; deze is door de scheidsrechter en zijn 
assistenten wel gezien. 
 
Appellant stelt dat het opmerkelijk is dat uit deze verklaringen van het arbitraal kwartet blijkt dat 
men zich op het onderlichaam heeft gefocust en slechts in dat verband een overtreding zou 
hebben gezien, terwijl er naar de mening van appellant geen dan wel slechts een zeer lichte 
aanraking met de benen van de doelman is geweest. 
Daarnaast stelt appellant dat het opmerkelijk is dat deze verklaringen tekstueel overeenkomen; 
dezelfde terminologie wordt gebruikt. Dit doet naar het oordeel van appellant vermoeden dat de 
verklaringen van het arbitraal kwartet vóór indiening met elkaar zijn afgestemd om tot een 
eensgezind standpunt te komen. Deze verklaringen worden dan ook ongeloofwaardig geacht 
door appellant. 
 
Tevens acht  appellant het op zijn minst merkwaardig dat de arbitrage het ten laste gelegde 
voorval niet heeft waargenomen, aangezien het duel vanuit verschillende kanten is 
waargenomen, waardoor zij in staat moeten zijn geweest om het duel volledig (en dus ook ten 
aanzien van het ten laste gelegde voorval) te beoordelen. 
 

Deze kanttekeningen bij de verklaringen van het arbitraal kwartet klemmen volgens appellant te 
meer, nu uit de tv-beelden blijkt dat de doelman, nadat hij als gevolg van de aanraking ten val is 
gekomen, direct naar zijn gezicht heeft gegrepen, voor een relatief lange periode geblesseerd 
op de grond is blijven liggen met zijn handen tegen het gezicht en een blessurebehandeling 
nodig had. 
 
Op basis van deze verklaringen van het arbitraal kwartet brengt de aanklager een „knip‟ aan 
tussen twee gedragingen van één voetballer die in één spelsituatie op hetzelfde moment 
hebben plaatsgevonden. Op deze wijze probeert de aanklager de ruimte te creëren voor het 
gebruik van tv-beelden, waarbij de aanklager een onderscheid lijkt te maken tussen een „onder-
botsing‟ en een „boven-botsing‟, die – nu de arbitrage de „boven-botsing‟ niet zou hebben 
waargenomen – naar de opvatting van de aanklager beide apart als overtreding zouden kunnen 
worden bestraft. Naar het oordeel van appellant heeft de tuchtcommissie dit standpunt ten 
onrechte gevolgd. 
 
De hoofdregel zoals opgenomen in de FIFA Laws of the Game en de KNVB spelregels is dat 
beslissingen van de scheidsrechter bindend zijn. Als een scheidsrechter de spelsituatie heeft 
waargenomen en beoordeeld, dan is er geen ruimte voor het achteraf onder andere op basis 
van tv-beelden wijzigen van deze beslissing van de scheidsrechter. Uitzonderingen op deze 
hoofdregel zijn slechts aan te nemen als de desbetreffende beelden evident aantonen dat de 
scheidsrechter de verkeerde speler heeft bestraft óf als een speler een ernstige overtreding 
heeft begaan buiten het gezichtsveld van de scheidsrechter of een andere official. In dit geval 
geldt dat de betreffende spelsituatie zich niet buiten het gezichtsveld van het arbitraal kwartet 
heeft voltrokken. 
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Ten aanzien van de uitleg van FIFA aangaande het gebruik van tv-beelden in situaties die niet 
door de arbitrage zijn beoordeeld, is appellant van oordeel dat deze uitleg niet op onderhavige 
situatie van toepassing is. 
Gelet op de briefwisseling tussen KNVB en FIFA moet er vanuit worden gegaan dat is gevraagd 
om de beoordeling van een situatie waarbij verschillende duels althans verschillende acties van 
de desbetreffende spelers ter discussie staan. De FIFA heeft deze vragen dan ook beantwoord 
in de wetenschap dat het gaat om twee verschillende duels binnen de spelsituatie.  
De FIFA heeft met de beantwoording van de bovenstaande vragen niet de situatie voor ogen 
gehad, waarbij – zoals in het geval van appellant – één speler in één spelsituatie wordt bestraft 
voor één overtreding (het onbesuisd inkomen) en waarbij achteraf wordt geprobeerd om deze 
ene spelsituatie op te knippen in twee overtredingen van één en dezelfde speler. 
 
Daarin ligt ook het essentiële verschil met de zaken Majstorovic, Teixeira, Fernandez en Berg 
die eerder door de commissie van beroep zijn beoordeeld. In al deze gevallen ging het volgens 
appellant immers om een overtreding van één van de spelers in een spelsituatie, gevolgd door 
een overtreding van de andere speler, waarbij één van deze overtredingen niet door de 
scheidsrechter werd waargenomen. In die context heeft FIFA de vragen van de KNVB 
beantwoord. 
 
In de zaak Majstorovic was sprake van één overtreding van Majstorovic en één overtreding van 
zijn tegenspeler Drent, welk beide werden waargenomen en beoordeeld door de 
scheidsrechter. Deze beide overtredingen werden door de commissie van beroep beschouwd 
als twee duels en dus twee verschillende overtredingen in één spelsituatie. 
 
In de zaak Teixeira is door de commissie van beroep bepaald dat de scheidsrechter de 
spelsituatie heeft waargenomen en beoordeeld en dat daarom de aanklager niet ontvankelijk is 
in zijn vervolging. 
 
In de uitspraak van de commissie van beroep terzake speler Fernandez was sprake van een 
geheel andere situatie dan in onderhavige zaak. Er was in die zaak sprake van een eerste en 
van een opvolgend tweede feit en niet, zoals in deze zaak, van één actie van één speler.  
 
Naar het oordeel van appellant heeft de scheidsrechter zijn actie als één actie beschouwd, te 
weten als ruw spel. Hij heeft dat waargenomen, beoordeeld en met een gele kaart bestraft. Er is 
sprake van één gebeurtenis en dat mag niet twee maal worden bestraft. 
 
De tuchtcommissie heeft haar uitspraak en de ontvankelijkheid van de aanklager gebaseerd op 
de uitspraak in de zaak Berg (d.d. 24 september 2010). In die zaak overwoog de commissie van 
beroep dat het op basis van nieuwe gegevens (gedoeld wordt op de briefwisseling met FIFA in 
2009) mogelijk is om een speler te vervolgen als de scheidsrechter het betreffende duel heeft 
waargenomen, doch niet de overtreding binnen het duel. 
 
Naar het oordeel van appellant is het feitencomplex in de zaak Berg niet te vergelijken met de 
onderhavige zaak. In de zaak Berg was sprake van twee afzonderlijke situaties. Het 
aanbrengen van een „knip‟ is slechts toegestaan indien en voor zover onomstotelijk vaststaat 
dat de betreffende situatie uit twee afzonderlijke gedragingen bestaat die zich niet in één 
moment hebben afgespeeld, maar in twee afzonderlijke en ook zo te onderscheiden momenten. 
Op grond van de tv-beelden staat vast dat de botsing van Kramer en Cillessen uit één en 
dezelfde actie bestaat en uitdrukkelijk niet kan worden onderverdeeld in een zogenoemde 
„onder-botsing‟ en „boven-botsing‟. Appellant is tevens van oordeel dat de „onder-botsing‟ niet 
heeft plaatsgevonden. 
 
Indien de aanklager ontvankelijk zou worden verklaard, dan zou sprake zijn van een novum; er 
zou dan sprake zijn van één actie die op meer dan een wijze wordt bestraft. 
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Indien de commissie van beroep van oordeel is dat appellant desalniettemin kan worden 
vervolgd, verzoekt appellant op basis van de specifieke omstandigheden van dit geval om 
strafvermindering. 
Appellant heeft noch opzettelijk met zijn onderarm het gezicht van Cillessen geraakt noch de 
intentie gehad om Cillessen daarbij te raken en al zeker niet de intentie om letsel toe te 
brengen. 
Er is ook geen sprake van het bewust en met grote kracht naar achter bewegen van de 
elleboog om zijn tegenspeler letsel toe te brengen. Appellant heeft verklaard dat „er een stukje 
frustratie‟ in de actie zat. Die frustratie wordt verklaard door het snel op achterstand komen en 
als gevolg van die frustratie met snelheid op Cillissen aflopen om te proberen zijn uittrap te 
blokken. Appellant is op het moment van aanraking ook niet meer op volle snelheid; hij houdt op 
het laatste moment in. 
 
Appellant verzoekt bij het bepalen van de strafmaat tevens rekening te houden met zijn zeer 
beperkte strafkaart. 
Als al tot strafoplegging zou moeten worden overgegaan, dan zou een voorwaardelijke straf op 
zijn plaats zijn. 
 
Daarnaast acht appellant het van belang dat hij reeds is bestraft voor onderhavige actie middels 
het ontvangen van een gele kaart, die als 5

e
 gele kaart van dit seizoen een uitsluiting van één 

competitiewedstrijd tot gevolg heeft gehad. 
Zoals blijkt uit het voorstel van de aanklager, zou appellant een directe rode kaart hebben 
moeten ontvangen voor zijn actie. Indien hij een directe rode kaart zou hebben ontvangen, zou 
hij geen gele kaart hebben ontvangen en zou hij aldus één competitiewedstrijd meer kunnen 
spelen. Op deze wijze zou appellant dubbel worden gestraft voor één en hetzelfde feit. 
De door de aanklager voorgestelde straf is naar het oordeel van appellant excessief en 
buitenproportioneel. 
 
Concluderend verzoekt appellant primair om vrijspraak, vanwege niet-ontvankelijkheid van de 
aanklager. Subsidiair verzoekt appellant om matiging van de straf vanwege de omstandigheden 
welke uiteen zijn gezet. 
 
4. Vordering aanklager 
 
De aanklager is van oordeel dat hij in casu ontvankelijk is in de vervolging van appellant, omdat  
de overtreding niet is waargenomen door de arbitrage.  
 
De aanklager is voorts van oordeel dat sprake is van twee afzonderlijke situaties; eerst wordt 
doorgelopen op de keeper en vervolgens wordt de elleboogstoot uitgedeeld. Dat rechtvaardigt 
het maken van een „knip‟. 
De aanklager acht ook de verklaring van de scheidsrechter ter zitting van de commissie van 
beroep, dat er twee situaties waren geloofwaardig.  
De overtreding op zichzelf is ernstig: er is sprake van een elleboogstoot waarbij een zekere 
opzet te zien is. Dat er geen intentie zou zijn geweest om de tegenspeler te raken kan de 
aanklager moeilijk geloven. 
 
Het vervolgen van deze situatie opent naar het oordeel van de aanklager niet de deur naar een 
herbeoordeling van besluiten achteraf. 
Ten aanzien van de opmerking dat de verklaringen van de arbitrage vergelijkbaar zijn, merkt de 
aanklager op dat hiermee nog niet gezegd is dat deze op elkaar zijn afgestemd. 
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De scheidsrechter geeft geel voor het doorlopen op de keeper. Of die gele kaart de 1
e
 of de 5

e
 

gele kaart is maakt niet uit, deze blijft staan. De consequenties van een vooronderzoek maken 
die gele kaart niet ongedaan. 
 
Gelet op de geschetste omstandigheden verzoekt de aanklager om uitsluiting van deelname 
aan competitie-, play-off- en/of bekerwedstrijden van de KNVB, tot de dag, volgende op die, 
waarop het 1e elftal van zijn club 4 achtereenvolgende competitie-, play-off- en/of 
bekerwedstrijden van de KNVB heeft gespeeld. 
 
5. De ontvankelijkheid van de aanklager 
 
De commissie van beroep volgt appellant niet in zijn verweer en overweegt hiertoe het 
navolgende. 
 
De regel dat beslissingen van de scheidsrechter betreffende spelaangelegenheden bindend 
zijn, is verankerd in de FIFA Laws of the Game. Ten gevolge daarvan mag een tuchtrechtelijk 
orgaan een (tuchtrechtelijke) beslissing van de scheidsrechter niet wijzigen op basis van 
televisiebeelden, tenzij de desbetreffende beelden evident aantonen dat de scheidsrechter de 
verkeerde speler heeft bestraft óf dat een speler (op het speelveld) een ernstige overtreding 
heeft begaan buiten het gezichtsveld van de scheidsrechter of een andere official. Die regel en 
deze uitzonderingen zijn door de FIFA in verschillende circulaires benadrukt. 
Tevens heeft de FIFA duidelijk gemaakt dat het mogelijk is een speler te vervolgen indien de 
scheidsrechter het betreffende duel heeft waargenomen, maar niet de overtreding binnen het 
duel. 
De commissie van beroep heeft haar invulling van deze regel en de uitzonderingen daarop 
toegelicht  in haar uitspraak in de zaak Berg van september 2010. 
 
In de kwestie Majstorovic heeft de commissie van beroep geoordeeld dat de verklaringen van 
de scheidsrechter niet anders kunnen worden geïnterpreteerd dan dat de scheidsrechter de 
situatie heeft waargenomen en heeft beoordeeld. Daarom werd de aanklager in die zaak niet-
ontvankelijk verklaard. 

 
In de zaak Teixeira heeft de commissie van beroep eveneens geoordeeld dat de scheidsrechter 
de spelsituatie heeft beoordeeld. In die zaak gold nog dat  geen officieel besluit van FIFA ten 
grondslag zou liggen aan de interpretatie van de regelgeving. Dat is inmiddels anders, zoals de 
uitspraak van de commissie van beroep in (onder meer) de zaak Berg leert. 
 
Naar het oordeel van de commissie van beroep zijn de zaken Majstorovic en Texeira dan ook 
niet vergelijkbaar met onderhavige casus.  
 
In casu is naar het oordeel van de commissie van beroep sprake van een situatie, het duel 
tussen appellant en Ajax-speler Cillissen, waarin zich twee afzonderlijke feiten hebben 
voorgedaan. Deze twee afzonderlijke feiten betreffen het ruwe spel met de benen door 
appellant en de thans ter discussie staande stoot met de arm door appellant.  
De scheidsrechter heeft verklaard dat hij alleen het eerste feit, de eerste overtreding van 
appellant, heeft waargenomen en dat hij daarvoor heeft gefloten. Dit betreft dus een definitieve 
beslissing van de scheidsrechter. De scheidsrechter heeft hierover verklaard dat zijn ervaring 
heeft geleerd dat in dergelijke situaties (i.c. het hard doorlopen op een keeper) vaak een 
overtreding op de benen wordt gemaakt en dat daarom zijn blik op het onderlichaam van 
appellant was gericht. 
 
De elleboogstoot – door de commissie van beroep als een ernstige overtreding aangemerkt -  is 
noch door de scheidsrechter noch door de andere leden van het arbitraal kwartet 
waargenomen.  
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Er is derhalve daarover niet beslist en dus is er geen sprake van een “final decision”. Dit brengt 
naar het oordeel van de commissie van beroep mee dat de aanklager ontvankelijk is in de 
vervolging. 
 
Het verweer van appellant inhoudende dat de aanklager niet ontvankelijk moet worden 
verklaard wordt op bovenstaande gronden verworpen 
 
6. De bewezenverklaring 
 
De commissie van beroep acht bewezen dat appellant zich tijdens de op 1 december 2013 
gespeelde wedstrijd ADO Den Haag – Ajax schuldig heeft gemaakt aan het geven van een 
stoot met de onderarm tegen het hoofd/gezicht van een tegenspeler. 
 
7. De bewijsmiddelen 
 

De hiervoor vermelde bewezenverklaring steunt op de navolgende bewijsmiddelen:  

 
- De mondelinge verklaring d.d. 5 december 2013 van beschuldigde ter zitting van de 

tuchtcommissie, zakelijk weergegeven, luidende: 
 
 De voorzitter zegt dat eigenlijk wel vaststaat dat hij een elleboogstoot heeft gegeven. 

Beschuldigde zegt dat hij dit zelf ook heeft gezegd.  
 
De voorzitter vraagt aan beschuldigde waarom hij het eigenlijk heeft gedaan. 

 
Beschuldigde vertelt dat er een stukje frustratie in zat. Ze kwamen al vrij snel 1-0 achter en 
hadden van te voren een bepaald idee hoe ze wilden gaan spelen. Wanneer je dan na 8 
minuten al achterstaat dan gaat het frustreren. Beschuldigde is spits. 

 
- De schriftelijke verklaring d.d. 3 december 2013 van Ajax-doelman J. Cillessen, zakelijk 

weergegeven, luidende: 
 

„Ik kreeg de bal teruggespeeld in het strafschopgebied. Ik nam de bal aan. Daarna 
speelde ik de bal vooruit om ruimte te maken om te kunnen schieten. Toen schoot ik de 
bal naar voren. Erna liep Kramer van ADO tegen mij aan. Ik dacht dat hij met zijn 
schouder of borst mij raakte. Ik werd geraakt op mijn kaak. Toen ging ik neer door de 
klap. Na een blessurebehandeling kon ik verder spelen‟.  

 
- De waarneming van de commissie van beroep van de tv-beelden, zijnde: 
  

Appellant komt inlopen op Ajax-keeper Cillessen. Appellant raakt met zijn benen de 
benen van de keeper en maakt vervolgens met zijn rechterelleboog een achterwaartse 
beweging. Keeper Cillissen wordt met de elleboog in het gezicht geraakt en valt.  
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8. Bespreking van het verweer 

 
De commissie van beroep acht wettig en overtuigend bewezen dat appellant zich schuldig heeft 
gemaakt aan het geven van een stoot met de onderarm tegen het hoofd/gezicht van een 
tegenspeler.  
 
Op basis van de ter zitting van de commissie van beroep getoonde videobeelden met daarop 
het relevante spelmoment is de commissie van beroep van oordeel dat appellant zijn 
rechterarm zodanig beweegt, dat hij de tegenspeler met die arm (in dit geval met de elleboog) 
met opzet raakt.  
 
De commissie van beroep is van oordeel dat sprake is van een ernstige overtreding, temeer 
daar de tegenstander in het gezicht wordt geraakt. Het uitgangspunt voor een dergelijke 
overtreding is een uitsluiting van 4 wedstrijden onvoorwaardelijk. 
 
Appellant heeft aangevoerd dat hij dubbel wordt gestraft omdat hij al een gele kaart voor de 
overtreding op de benen heeft ontvangen. Die gele kaart betrof zijn 5

e
 gele kaart, hetgeen een 

uitsluiting van 1 wedstrijd tot gevolgd heeft gehad. 
De scheidsrechter heeft ter zitting van de commissie van beroep verklaard dat als hij de 
overtreding met de arm had waargenomen, hij voor die overtreding, zijnde de zwaarste 
overtreding van de twee, een directe rode kaart had gegeven. De gele kaart voor de overtreding 
op de benen van Cillissen zou dan achterwege zijn gebleven. 
 
De commissie van beroep ziet alleen hierin aanleiding de straf zoals opgelegd door de 
tuchtcommissie te matigen.  
 
9. De kwalificatie 
 

Het bewezenverklaarde levert op een overtreding van artikel 19 juncto artikel 21 Reglement 
Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal juncto titel I, artikel 2, sub 2.2 onder c van de Richtlijnen van 
het Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal. 
 
10. De beslissing 
 
De commissie van beroep bevestigt de beslissing van de tuchtcommissie waartegen het beroep 
is ingesteld met uitzondering van de strafmaat. 
 
Bewezen wordt verklaard hetgeen onder 6. is vermeld. 
 
Het bewezenverklaarde is strafbaar zoals onder 9. is omschreven. 
 
Appellant is terzake strafbaar en wordt, opnieuw rechtdoende, met ingang van 18 december 
2013 uitgesloten van deelname aan competitie-, play off- en/of bekerwedstrijden van de KNVB, 
tot de dag, volgende op die, waarop het 1e elftal van zijn club 4 achtereenvolgende competitie-, 
play off- en/of bekerwedstrijden van de KNVB heeft gespeeld waarvan één zodanige wedstrijd 
voorwaardelijk, zulks met een proeftijd van 1 jaar.  
 
De commissie van beroep bepaalt dat de kosten zowel in eerste aanleg als in beroep ten laste 
van ADO Den Haag zullen worden gebracht. De kosten in beroep zijn begroot op € 275,- te 
verrekenen in rekening-courant.   
 
Aldus beslist op 17 december 2013 door mrs. A.A. Franken voorzitter, M.P. Nan en J.B.H.  
Röben, leden, bijgestaan door mr. N. Kok, secretaris. 
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