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1. Het beroep 
 
E.O.W. Manu, speler van SBV Excelsior, hierna te noemen: “appellant”, heeft tijdig beroep 
ingesteld tegen de beslissing d.d. 8 februari 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, waarvan 1 zodanige wedstrijd voorwaardelijk, zulks met een proeftijd 
van 1 jaar,wegens ernstig gemeen spel jegens een tegenspeler tijdens de op 1 februari 2013 
gespeelde wedstrijd FC Eindhoven - Excelsior. 
 
2. Het verloop van de procedure 
 
De aanklager betaald voetbal, hierna te noemen: "aanklager", heeft appellant bij telefaxbericht 
van 4 februari 2013 ten laste gelegd dat hij zich tijdens de op 1 februari 2013 gespeelde 
wedstrijd FC Eindhoven - Excelsior schuldig heeft gemaakt aan het trappen van een 
tegenspeler dan wel ernstig gemeen spel jegens een tegenspeler. 
 
Bij bovengenoemd faxbericht van 4 februari 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, 
waarvan 1 zodanige wedstrijd voorwaardelijk, zulks met een proeftijd van 1 jaar. 
 
Bij telefaxbericht van 4 februari 2013 is zijdens appellant het schikkingsvoorstel afgewezen, 
reden waarom de zaak aan de tuchtcommissie is voorgelegd.  
 
Op 7 februari 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,waarvan 1 zodanige wedstrijd voorwaardelijk, zulks met een proeftijd 
van 1 jaar. Daarin was begrepen de omzetting van de voorwaardelijke straf d.d. 5 november 
2012, in een onvoorwaardelijke straf. 
 
Na de mondelinge behandeling op 7 februari 2013 heeft de tuchtcommissie bewezen geacht 
dat appellant zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig gemeen spel jegens een tegenspeler.  
De tuchtcommissie heeft het volgende overwogen: 
 
ʺHet 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 is beschuldigde, nadat de bal door een medespeler 
werd doorgekopt en beschuldigde de bal niet kon controleren waardoor de bal tussen hem en 
de keeper van FC Eindhoven in kwam, op de keeper doorgelopen en heeft beschuldigde hem 
hierbij op het lichaam geraakt.   

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 raken. 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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Dat beschuldigde niet anders kon handelen, omdat zijn linkerbeen vast zou staan en dat hij met 
zijn rechterbeen over de keeper heen probeerde te springen is op de televisiebeelden niet 
waarneembaar, zodat dit verweer wordt gepasseerd. 

De tuchtcommissie merkt, naar aanleiding van de verwijzing die de raadsman van beschuldigde 
maakt naar een andere spelsituatie waarbij eerder dit seizoen de heer Chery was betrokken en 
de door de tuchtcommissie opgelegde straf door de commissie van beroep naderhand werd 
gematigd, op, dat deze zaak, thans niet voorligt bij de tuchtcommissie, zodat deze niet bij de 
beoordeling wordt betrokken.  

Het verweer wordt derhalve verworpen. 

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 5 
november 2013. Hierin ziet de tuchtcommissie aanleiding om de straf vast te stellen op het 
niveau van de aangeboden schikking. Daarbij verdient nog aantekening dat in de op te leggen 
straf de omzetting van de voorwaardelijke straf van 5 november 2013 is begrepen.ʺ   

De bewezenverklaring van de tuchtcommissie steunt op de navolgende bewijsmiddelen: 
- De schriftelijke verklaring d.d. 2 februari 2013 van scheidsrechter T. Koekoek; 

- De schriftelijke verklaring d.d. 4 februari 2013 van assistent-scheidsrechter R. Bluemink; 

- De schriftelijke verklaring d.d. 4 februari 2013 van assistent-scheidsrechter N.J.C. Simons; 

- De schriftelijke verklaring d.d. 4 februari 2013 van vierde official P.C. van Turenhout; 

- De schriftelijke verklaring d.d. 4 februari 2013 van FC Eindhoven-speler B. Zaari; 

-  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. F.M. de Weger, jurist 
van de FBO alsmede de heer F. de Haan, algemeen manager van SBV Excelsior, de zaak 
mondeling behandeld op 19 februari 2013.  
 
Tevens 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 hij moet worden vrijgesproken omdat hij het ten laste 
gelegde feit niet heeft begaan. 
Subsidiair verzoekt appellant om matiging van de straf vanwege de specifieke omstandigheden 
van het geval. 
 
Hiertoe voert appellant het navolgende aan. 
 
Het klopt dat de keeper wordt geraakt door appellant. Het is echter een aanraking die er op de 
televisiebeelden ernstiger uitziet dan daadwerkelijk het geval is. Appellant probeerde als eerste 
bij de bal te komen maar de keeper was eerder bij de bal. Op het moment dat appellant met zijn 
linkerbeen aan de grond vast staat, tilt hij snel zijn rechterbeen omhoog, om op die manier over 
de keeper heen te springen. Er is te zien dat met het rechterbeen van appellant weliswaar een 
beweging naar voren wordt gemaakt, maar dat gebeurt logischerwijs in een situatie waarbij 



 

  3 

appellant de knie intrekt waardoor het er op de beelden uitziet alsof er een trappende beweging 
vooruit wordt gemaakt, hetgeen echter niet het geval is. 
 
Uit de televisiebeelden blijkt duidelijk dat de keeper na de botsing van hem tegen het 
vaststaande linkerbeen van appellant, zijn handen voor zijn gezicht doet, terwijl hij in zijn 
schriftelijke verklaring aangeeft dat appellant hem tegen zijn borst schopte.  
Dat de keeper zijn handen voor zijn gezicht deed, terwijl hij zelf aangeeft geraakt te zijn op de 
borst, moet naar het oordeel van appellant voldoende reden zijn om te twijfelen aan enerzijds 
de precieze plaats van contact op het lichaam van de keeper en anderzijds ook de ernst van dit 
contact. 
Doordat het voorval er hierdoor ook ernstiger uit zag, heeft de keeper hiermee – bewust of 
onbewust – de arbiter beïnvloed of althans proberen te beïnvloeden, dit ten nadele van 
appellant. 
 
Appellant is van oordeel dat de scheidsrechter een rode kaart heeft gegeven, met name op 
advies van de assistent-scheidsrechter. De scheidsrechter stond op ongeveer 9 meter van het 
voorval, terwijl de betreffende assistent-scheidsrechter op ongeveer 50 meter afstand stond. 
Het is voor appellant dan ook moeilijk te begrijpen dat de assistent-scheidsrechter stellig meent 
dat sprake was van een trappende beweging, terwijl dit door de scheidsrechter, die dichtbij 
stond, kennelijk niet direct zo is waargenomen. 
 
De tuchtcommissie heeft in haar vonnis overwogen dat appellant willens en wetens het risico 
heeft aanvaard dat hij zijn tegenspeler al dan niet ernstig zou raken en hierbij aansluiting 
gezocht bij het leerstuk van het voorwaardelijk opzet. 
Naar het oordeel van appellant moet in het geval van voorwaardelijk opzet komen vast te staan 
dat de dader weet dat zijn daad een bepaald gevolg kan hebben en dat hij de gevolgen op de 
koop toe neemt. In dit geval zou dat betekenen dat appellant bewust het risico heeft genomen 
en de kans heeft aanvaard om met zijn actie ernstig gemeen spel te veroorzaken. Alleen als dat 
vast komt te staan, kan hetgeen aan appellant ten laste is gelegd, bewezen worden verklaard. 
De vraag is waar de grens ligt tussen een contact dat toelaatbaar is en een contact waar het 
voorwaardelijk opzet begint.  
 
Dat appellant een bepaald risico heeft genomen staat vast maar dat is niet voldoende voor een 
veroordeling. Bij ieder duel is immers risico op het ernstig raken van de tegenspeler. Alle 
omstandigheden spelen in dit geval een belangrijke rol. 
 
Uit de verklaring van appellant blijkt dat hij de gevolgen niet op de koop toenam en uit zijn 
verklaring volgt duidelijk dat hij voor de bal wilde gaan. 
Appellant stond met zijn rug naar de goal toe op het moment dat zijn medespeler een 
„steekkopbal‟ gaf. De keeper was toen nog vlakbij de doellijn. Appellant werd licht geduwd 
waardoor hij uit balans werd gebracht. 
De keeper kwam met eenzelfde (misschien hogere) snelheid zijn doel uit. Er was sprake van 
een reële scoringsmogelijkheid voor appellant en in die context is het begrijpelijk dat appellant 
bij de bal probeerde te komen. 
Gezien het bovenstaande is appellant van oordeel dat het voorwaardelijk opzet niet bewezen 
kan worden. 
Wanneer appellant redelijkerwijs niet kon weten of althans onvoldoende bewust kon zijn dat er 
een aanmerkelijke kans op zijn daad was ontstaan, is het onmogelijk om die kans te 
aanvaarden. Er is dan ook sprake van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. 
 
Naar het oordeel van appellant staat de opgelegde straf niet in verhouding tot de ernst van het 
voorval. Er was sprake van een ongelukkig contact. Appellant had geen enkele intentie om de 
keeper van FC Eindhoven middels ernstig gemeen spel dan wel een trappende beweging te 
raken.  
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Primair verzoekt appellant dan ook om vrijspraak. 
 
Subsidiair verzoekt appellant de opgelegde straf te matigen. Appellant verwijst hierbij naar het 
vonnis van de commissie van beroep van 18 december 2012 inzake speler Chery van ADO Den 
Haag. In deze zaak werd de straf gematigd door de commissie van beroep omdat de commissie 
vaststelde dat de appellant in die zaak niet de intentie had om zijn tegenspeler schade toe te 
brengen. 
Ook in de onderhavige zaak had appellant niet de intentie om de keeper te raken, hetgeen naar 
het oordeel van appellant uit de beelden blijkt. 
De vergelijking met de zaak Chery is uitsluitend bedoeld om het belang van de verklaring van 
een speler te benadrukken. In die zaak werd namelijk ook geoordeeld dat de door speler Chery 
gegeven uitleg paste bij de vertoonde beelden (in die zin dat de speler niet de intentie had om 
zijn tegenspeler schade toe te brengen). 
Tevens is deze zaak aangehaald omdat in de zaak Chery de straf door de commissie werd 
gematigd. 
 
Appellant staat verder niet bekend als unfaire aanvaller. De voorgestelde straf is dan ook niet 
op zijn plaats in dezen. 
Appellant verzoekt dan ook matiging van de straf. 
 
4. Vordering aanklager 
 
De aanklager is van oordeel dat het tenlastegelegde ernstig gemeen spel jegens een 
tegenspeler reglementair en overtuigend is bewezen, op grond van de verklaring van de 
scheidsrechter, de beelden en de verklaring van de tegenspeler van appellant. 
 
Het door appellant aangevoerde verweer dat de scheidsrechter de overtreding niet zelf zou 
hebben waargenomen, moet naar het oordeel van de aanklager worden verworpen omdat de 
daaraan ten grondslag gelegde feiten niet aannemelijk zijn geworden.  
 
De aanklager gelooft wel dat appellant niet de intentie heeft gehad om zijn tegenspeler te raken. 
De aanklager ziet echter niet de noodzaak van de beweging van het rechterbeen van appellant.  
Er is sprake van een beweging van het rechterbeen naar voren. Appellant komt buitensporig in 
op de keeper; er was geen mogelijkheid om de bal te spelen. Het voorwaardelijk opzet kan in dit 
geval volgens de aanklager uit de aard van de gedraging (de feitelijke handeling) worden 
afgeleid.  
 
Gelet op de strafkaart van appellant 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, waarvan 1 zodanige wedstrijd voorwaardelijk, zulks met een proeftijd 
van 1 jaar. De  aanklager verwijst hierbij naar de veroordeling van appellant d.d. 5 november 
2012 op grond waarvan 1 wedstrijd voorwaardelijk openstaat, maar vraagt geen 
tenuitvoerlegging van deze voorwaardelijke straf, omdat in de hoogte van de vordering al 
rekening is gehouden met het feit dat geen tenuitvoerlegging van deze voorwaardelijke straf zal 
worden gevraagd. 
 
5. De beoordeling van de beslissing van de tuchtcommissie 
 
De commissie van beroep is van oordeel dat de tuchtcommissie op juiste gronden heeft beslist 
met uitzondering van de op te leggen straf. 
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De commissie van beroep is van oordeel dat voor de bewezenverklaarde overtreding, mede 
gelet op de strafkaart van appellant in beginsel een straf behoort te worden opgelegd van 3 
wedstrijden. De commissie van beroep stelt vast dat de aanklager niet heeft verzocht om 
tenuitvoerlegging van de openstaande voorwaardelijke straf d.d. 5 november 2012. 
Het staat de aanklager vrij om wel of geen tenuitvoerlegging van een voorwaardelijk opgelegde 
straf te vragen. 
Indien de aanklager geen tenuitvoerlegging van een eerder voorwaardelijk opgelegde straf 
vraagt, ziet de commissie van beroep geen reden om in de voor het nieuwe feit op te leggen 
straf desalniettemin de eerder opgelegde voorwaardelijke straf in feite toch ten uitvoer te leggen 
door die straf mee te nemen in de nieuwe op te leggen straf. 
 
Derhalve acht de commissie van beroep de straf zoals deze zou zijn opgelegd zonder 
tenuitvoerlegging, te weten 3 wedstrijden in beginsel passend. Om appellant te weerhouden in 
de toekomst een gelijksoortige overtreding te begaan zal de commissie van beroep van die 3 
wedstrijden 1 wedstrijd voorwaardelijk opleggen met een proeftijd van 1 jaar. 
 
6. De beslissing 
 
Appellant wordt met ingang van 20 februari 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 3 (zegge drie) achtereenvolgende competitie-, play-off- en/of bekerwedstrijden van 
de KNVB heeft gespeeld, waarvan 1 (zegge één) zodanige wedstrijd voorwaardelijk, zulks met 
een proeftijd van 1 (zegge één) jaar. 
Hierop wordt in mindering gebracht de in de periode van de automatische uitsluiting gespeelde 
wedstrijd Excelsior – MVV d.d. 8 februari jl. 
 
De commissie van beroep bevestigt de beslissing van de tuchtcommissie voor het overige.  
 
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 19 februari 2013 door mrs. R. de Groot, voorzitter, A.A. Franken en M.P. Nan, 
leden, bijgestaan door mr. N. Kok, secretaris. 


