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1. Het beroep 
 
K. Teijsse, speler van Sparta Rotterdam, hierna te noemen: “appellant”, heeft tijdig beroep 
ingesteld tegen de beslissing d.d. 20 februari 2015 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 3 achtereenvolgende competitie-, play-off- en/of bekerwedstrijden van 
de KNVB heeft gespeeld, wegens ernstig gemeen spel jegens een tegenspeler tijdens de op 15 
februari 2015 gespeelde wedstrijd Sparta Rotterdam – Jong PSV. 
 
2. Het verloop van de procedure 
 
De aanklager betaald voetbal, hierna te noemen: "aanklager", heeft appellant bij e-mailbericht 
van 16 februari 2015 ten laste gelegd dat hij zich tijdens de op 15 februari 2015 gespeelde 
wedstrijd Sparta Rotterdam – Jong PSV schuldig heeft gemaakt aan ernstig gemeen spel 
jegens een tegenspeler. 
  
Bij bovengenoemd e-mailbericht van 16 februari 2015 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 3 
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 19 februari 2015 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 3 achtereenvolgende competitie-, play-off- en/of bekerwedstrijden van 
de KNVB heeft gespeeld. 
 
Na de mondelinge behandeling op 19 februari 2015 heeft de tuchtcommissie bewezen geacht 
dat appellant zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig gemeen spel jegens een tegenspeler. 
  
De tuchtcommissie heeft het volgende overwogen: 
 
ʺ Het verweer van beschuldigde dat geen sprake was van ernstig gemeen spel jegens een 
tegenspeler, wordt als in strijd met de bewezenverklaring en de grondslag daarvan, als onder 4. 
vermeld verworpen.   

Naar het oordeel van de tuchtcommissie heeft beschuldigde, nadat hij de bal in de richting van 
een medespeler had gespeeld, met zijn noppen vooruit het been van zijn tegenspeler geraakt. 
Op het moment dat beschuldigde en de tegenspeler elkaar raakten, strekte beschuldigde zijn 
been onnodig uit. Dat beschuldigde zijn been strekte past, naar het oordeel van de 
tuchtcommissie, niet bij het afmaken van een schietbeweging.   

Gelet op het feit dat de actie van voren werd ingezet, waardoor de tegenspeler onvoldoende op 
de actie van beschuldigde heeft kunnen anticiperen, heeft beschuldigde willens en wetens het 
risico aanvaard dat hij zijn tegenspeler al dan niet ernstig zou blesseren. Met deze tackle heeft 
beschuldigde de veiligheid van de tegenspeler in gevaar gebracht. De tuchtcommissie is dan 
ook van oordeel dat sprake is van ernstig gemeen spel jegens een tegenspeler.  
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Ernstig gemeen spel jegens een tegenspeler is niet aanvaardbaar en moet derhalve worden 
bestraft.  

Bij de strafoplegging houdt de tuchtcommissie rekening met alle feiten en omstandigheden 
waaronder het tenlastegelegde is begaan en met hetgeen bij de behandeling ter zitting naar 
voren is gekomen, waaronder de strafkaart van beschuldigde, met name de aantekening van 23 
april 2013. Hierin ziet de tuchtcommissie aanleiding om de straf vast te stellen op het niveau 
van de aangeboden schikking.”. 

De bewezenverklaring van de tuchtcommissie steunt op de navolgende bewijsmiddelen: 
 
- De schriftelijke verklaring d.d. 15 februari 2015 van scheidsrechter C.J.L.P. Berben; 

- De schriftelijke verklaring d.d. 16 februari 2015 van vierde official T. Wesdorp; 

-  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 K. Valkenburg namens 
Sparta Rotterdam, de zaak mondeling behandeld op 3 maart 2015.  
 
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 van oordeel dat hij moet worden vrijgesproken. Primair is hij van oordeel dat hij het 
ten laste gelegde feit niet heeft begaan. Subsidiair verzoekt appellant om matiging van de straf. 
 
Hiertoe voert appellant het navolgende aan. 
 
Appellant speelde de bal iets voor zich, de tegenstander liep achteruit en daarna speelde 
appellant de bal en zwaaide zijn been door. Appellant geeft aan dat hij de bal speelde en over 
de bal heen keek; hij zag zijn tegenstander niet eens. Hij speelde de bal in en na een pass 
zwaaide zijn been door. De tegenstander probeerde te blokken waardoor het been van 
appellant het been van zijn tegenstander raakte bij het doorzwaaien van het been. Appellant 
geeft aan dat zijn been mee beweegt met het been van zijn tegenstander. Het zag er 
ongelukkig uit maar appellant kon er niets aan doen.  
 
De tuchtcommissie acht bewezen dat er sprake is van voorwaardelijk opzet en dat appellant 
willens en wetens het risico heeft aanvaard dat hij zijn tegenstander al dan niet ernstig zou 
blesseren.  
Appellant betwist dat er sprake is van voorwaardelijk opzet.  
Bij voorwaardelijk opzet is het van belang welke intentie de speler heeft met betrekking tot de 
gevolgen die uit zijn (gevaarlijke) gedrag/handelen voortvloeien. Appellant was in balbezit en 
speelde de bal. Hiermee heeft hij geenszins willens en wetens een gevaarlijke situatie voor een 
ander gecreëerd en daarbij de gevolgen op de koop toe genomen. 
 

Appellant verklaart dat hij alleen bezig was met het spelen van de bal en de actie die hieruit 
voortvloeide. Hij was op geen enkele wijze bezig met de tegenstander en zeker niet om hem te 
blesseren.  
De tegenstander wilde ten koste van alles de bal blokken. Naar het oordeel van appellant kan 
de vraag worden gesteld of juist deze speler dan niet het risico neemt om een gevaarlijke 
situatie te creëren en daarmee de kans op de koop toeneemt om de tegenstander te blesseren.  
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Naast voorwaardelijk opzet kan er ook sprake zijn van (bewuste of onbewuste) schuld. Naar het 
oordeel van appellant ligt de grens in deze zaak tussen voorwaardelijk opzet en bewuste 
schuld. Bij beiden is de overtreder zich ervan bewust dat het gevolg kan intreden. Het verschil is 
dat hij bij voorwaardelijk opzet de gevolgen op de koop toeneemt, terwijl hij bij bewuste schuld 
ervan uitgaat dat het gevolg niet zou intreden. 
 
Onbewuste schuld ligt het verst van opzet vandaan. Appellant had het gevolg van zijn acties 
moeten voorzien, maar heeft dat niet gedaan. Deze vorm van schuld wordt beschouwd als de 
ondergrens van het begrip culpa.  
Naar de mening van appellant is er geen sprake van opzet of bewuste schuld en zou er hooguit 
sprake kunnen zijn van onbewuste schuld. Als er naar de strafkaart wordt gekeken is deze juist 
een bevestiging hiervan. Het zit in het spel van appellant dat hij veelal stevig het duel aangaat. 
Appellant stelt dat hij er alles aan heeft gedaan om het gevaar af te wenden. Hij gaat op een 
faire wijze het duel in, speelt de bal en wil verder gaan met het voetbalspel.  
Natuurlijk vindt er een ongelukkige botsing plaats. Dat komt meerdere malen in een wedstrijd 
voor. Deze botsing kan niet anders worden geïnterpreteerd als een ongelukkige samenloop van 
omstandigheden. Daarnaast is er bij een gele kaart ook geen sprake van gemeen spel en is er 
geen grondslag voor de verzwaring van de straf. 
 
Daarnaast voert appellant navolgende aan. 
 
De foto die als bewijsmateriaal door de aanklager is toegevoegd aan het dossier is een 
momentopname. Er wordt niet gekeken naar de totale situatie, maar alleen naar het moment 
van raken. Bij het beoordelen van een situatie is niet alleen het moment van raken van belang. 
De beoordeling van een situatie moet op basis van alle relevante omstandigheden en 
gedragingen van de speler worden gemaakt. Dat de tegenstander op een dusdanige wijze 
wordt geraakt is niet een reden om dit met rood te bestraffen.  
 
 De foto is genomen op het moment dat de voetbalbeweging is afgelopen. Dit is te zien aan de 
focus van appellant en de voorwaartse beweging van de voet. De bal is zojuist weggetrapt en er 
is absoluut geen sprake van een trappende beweging. Conform de argumentatie van de 
aanklager zou dit dan de eerste beweging betreffen. Er is hier sprake van het afmaken van de 
voetbalbeweging. 
 
De scheidsrechter verwoordt in zijn rapportage datgene wat hij heeft gezien als volgt: “Dat de 
heer Teijsse met een tackle over de bal zijn tegenstander ten val brengt en zijn noppen richting 
de tegenstander zijn gericht”. De scheidsrechter heeft dit geïnterpreteerd als een tackle waarbij 
de bal niet wordt gespeeld en dat appellant te laat is en de tegenstander hierbij raakt. Dit is 
volgens appellant een totaal verkeerde interpretatie van datgene van wat er te zien is op de 
beelden. In het vonnis noemt de tuchtcommissie de verklaring van de scheidsrechter als 
bewijsmiddel, maar in de tekst wordt de zinsnede “een tackle over de bal heen” niet 
opgenomen.  
 
In de vordering van de aanklager is terug te lezen dat als je beeld voor beeld terugkijkt twee 
bewegingen vallen te onderscheiden. Als eerste wordt er bevestigd door de aanklager dat de 
bal wordt gespeeld. Vervolgens vindt de aanklager dat is te zien dat appellant hierna zijn been 
strekte en zich afzette op het been van de tegenstander. 
De beoordeling van deze situatie doet uitwijzen dat aanklager en tuchtcommissie de beweging 
niet kunnen thuisbrengen. Door de scheidsrechter wordt de tackle immers als “een beweging 
naar voren” beschreven en door de aanklager wordt de beweging als “afzetten” omschreven. 
Appellant wil hier een derde mogelijkheid aan toevoegen. Wellicht was het op het moment zo 
dat appellant met zijn noppen in de kous van de tegenstander blijft hangen en meedraait met de 
beweging van de tegenstander. Er was immers geen kracht meer in het been na het contact 
met de tegenstander.  
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Op de beelden is te zien dat het lichaamsgewicht op het rechterbeen van appellant steunt. Het 
afzetten op het been van de tegenstander kan helemaal niet plaatsvinden. Dan zou appellant 
zijn lichaamsgewicht op het linkerbeen moeten laten steunen. Door het uit balans zijn van 
appellant is het ook onmogelijk om alsnog een trappende beweging te maken. 
 
Concluderend verzoekt appellant primair om vrijspraak, aangezien appellant het ten laste 
gelegde feit niet heeft begaan. Subsidiair verzoekt appellant om matiging van de straf vanwege 
de omstandigheden welke uiteen zijn gezet. 
 
4. Vordering aanklager 
 
De aanklager is van oordeel dat het ten laste gelegde ernstig gemeen spel jegens een 
tegenspeler reglementair en overtuigend is bewezen. Hiertoe verwijst de aanklager naar de 
verklaringen van de scheidsrechter, de vierde official en de tv-beelden. 
 
Naar het oordeel van de aanklager gaat het primair om de beelden; daarop is te zien dat er 
sprake is van buitensporige inzet, een overschrijding van de normale inzet.  
Nadat appellant de bal heeft gespeeld, komt het been van appellant in contact met het been 
van zijn tegenspeler. Vervolgens strekt appellant zijn been en zet zich af op het been van zijn 
tegenspeler. Naar het oordeel van de aanklager is dit geen doorzwaaien van het been van 
appellant als gevolg van de beweging waarmee appellant de bal heeft gespeeld. 
Appellant speelt de bal te voor zich uit, is te laat en neemt een risico dat het gevolg zal intreden. 
De aanklager zegt niet dat appellant zijn tegenspeler willens en wetens heeft geraakt maar het 
gaat om het risico dat hij neemt. 
 
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 3 achtereenvolgende competitie-, play-off- en/of 
bekerwedstrijden van de KNVB heeft gespeeld. 
Hierin is meegenomen dat appellant een aantekening heeft op zijn strafkaart van 23 april 2013. 
 
5. De beoordeling van de beslissing van de tuchtcommissie 
 
De commissie van beroep bevestigt de beslissing van de tuchtcommissie waartegen het beroep 
is ingesteld. 
 
6. De bewezenverklaring 
 
De commissie van beroep acht bewezen dat appellant zich tijdens de op 15 februari 2015 
gespeelde wedstrijd Sparta Rotterdam – Jong PSV schuldig heeft gemaakt aan ernstig gemeen 
spel jegens een tegenspeler. 
 
7. De bewijsmiddelen 
 

De hiervoor vermelde bewezenverklaring steunt op de navolgende bewijsmiddelen: 

- De schriftelijke verklaring van scheidsrechter C.J.L.P. Berben d.d. 15 februari 2015, 
zakelijk weergegeven, luidende: 

 
„Tijdens de op 15 februari 2015 onder mijn leiding gespeelde wedstrijd Sparta Rotterdam – Jong 
PSV, heb ik waargenomen dat Sparta-speler K. Teijsse met een tackle zijn tegenstander ten val 
brengt. Hierbij is zijn been hoog van de grond en zijn de noppen richting zijn tegenstander 
gericht. Hij raakt zijn tegenstander hard op het onderbeen en brengt hiermee de veiligheid en 
gezondheid van zijn tegenstander ernstig in gevaar.‟ 
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- De schriftelijke verklaring van vierde official T. Wesdorp d.d. 16 februari 2015, zakelijk 
weergegeven, luidende: 

 
„Tijdens de op 15 februari 2015 gespeelde wedstrijd Sparta Rotterdam – Jong PSV, waarbij ik 
als assistent-scheidsrechter aanwezig was, zag ik dat Sparta-speler K. Teijsse de bal in bezit 
had nabij de zijlijn. Hij speelde de bal te ver voor zichzelf uit en nummer 6 van Jong PSV wilde 
deze bal blokken. Speler Teijsse doet een uiterste krachtinspanning, raakt de bal en gaat 
daarna met zijn noppen vooruit door, omhoog op het been van zijn tegenstander. Met deze 
actie bracht hij de gezondheid van zijn tegenspeler ernstig in gevaar.‟ 
 
 De waarneming van de commissie van beroep van de televisiebeelden, zijnde: 
 
Nabij de zijlijn krijgt appellant de bal aangespeeld. Appellant heeft de bal aan de voet. Hij tikt de 
bal voor zich uit waardoor de bal tussen appellant en zijn tegenspeler in komt. Appellant 
beweegt zich naar de bal toe en speelt de bal door de benen van zijn tegenspeler. De voet van 
appellant raakt vervolgens, met de noppen vooruit,  de tegenspeler op het onderbeen waarbij 
appellant zijn been strekt in een andere richting dan waar de bal naartoe is gegaan. 
  
8. Bespreking van het verweer 
 
Op basis van de tv-beelden die zijn vertoond tijdens de mondelinge behandeling, in samenhang 
met de verklaringen van de scheidsrechter en de vierde official,  acht de commissie van beroep 
wettig en overtuigend bewezen  dat de gedraging van appellant een overtreding oplevert die 
gekwalificeerd moet worden als “ernstig gemeen spel jegens een tegenspeler”. 
 
De commissie van beroep heeft waargenomen dat appellant zijn been uitstrekt met de noppen 
naar voren op het been van zijn tegenspeler. 
Alhoewel appellant  eerst de bal speelt, strekt hij direct daarna zijn been uit met de noppen naar 
voren op het onderbeen van de tegenspeler in een andere richting dan waar de bal naartoe is 
gegaan. Uit de camerabeelden is af te leiden dat dit geen doorzwaaien van het been van 
appellant is als gevolg van de beweging waarmee appellant de bal heeft gespeeld.  Appellant 
heeft deze beweging naar het oordeel van de commissie van beroep, onnodig en met 
buitensporige inzet uitgevoerd waarbij de veiligheid van de tegenstander in gevaar komt, 
waardoor de overtreding als ernstig gemeen spel moet worden gekwalificeerd. 
 
In de aard van de bewezenverklaarde gedraging van appellant ligt besloten dat hij daarmee 
bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat hij zijn tegenspeler zou raken en al dan niet 
ernstig zou verwonden. De verweren van appellant met betrekking tot voorwaardelijk opzet 
worden derhalve verworpen.  
 
Bij het bepalen van de strafmaat acht de commissie van beroep de door de tuchtcommissie 
opgelegde straf passend, gelet op de aard van de overtreding, de omstandigheden waaronder 
deze werd begaan en de aantekening op de strafkaart van 23 april 2013.  
 
De commissie van beroep ziet in het door appellant aangevoerde strafmaatverweer geen 
aanleiding daarvan af te wijken.   
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9. De kwalificatie 
 

Het bewezen verklaarde levert op een overtreding van artikel 19 juncto artikel 21 van het 
Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal juncto Titel I, artikel 2, sub 2.1. 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. 
 
Bewezen wordt verklaard hetgeen onder 6. is vermeld. 
 
Het bewezen verklaarde is strafbaar zoals onder 9. is omschreven. 
 
Appellant wordt met ingang van 4 maart 2015 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 3 (zegge drie) achtereenvolgende competitie-, play-off- en/of bekerwedstrijden van de 
KNVB heeft gespeeld. 
 
Appellant wordt veroordeeld in de kosten van zowel eerste aanleg als beroep; in beroep 
begroot op € 275,- te verrekenen in rekening-courant met zijn club.   
 
Aldus beslist op 4 maart 2015 door mrs. M.P. Nan, voorzitter, F.W. Bleichrodt en C.H.B. 
Winters, leden, bijgestaan door mevr. mr. N. Kok, secretaris. 


