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COMMISSIE VAN BEROEP BETAALD VOETBAL VAN DE KONINKLIJKE  
NEDERLANDSE VOETBALBOND 

 
 
1. Het beroep 
 
S.W. Tailor, speler van AGOVV, hierna te noemen: “appellant”, heeft tijdig beroep ingesteld tegen de 
beslissing d.d. 2 maart 2012 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 5 
achtereenvolgende competitie-, play-off- en/of bekerwedstrijden van de KNVB heeft gespeeld, wegens 
het slaan van een tegenspeler tijdens de op 24 februari 2012 gespeelde wedstrijd AGOVV – SC 
Veendam. 
 
2. Het verloop van de procedure 
 
De aanklager betaald voetbal, hierna te noemen: "aanklager", heeft appellant bij telefaxbericht van 28 
februari 2012 ten laste gelegd dat hij zich tijdens de op 24 februari 2012 gespeelde wedstrijd AGOVV 
– SC Veendam schuldig heeft gemaakt aan het slaan van een tegenspeler. 
 
Bij bovengenoemd faxbericht van 28 februari 2012 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 5 achtereenvolgende 
competitie- play off- en/of bekerwedstrijden van de KNVB heeft gespeeld. 
In dit schikkingsvoorstel was tevens rekening gehouden met de openstaande voorwaardelijke straf 
van 1 wedstrijd. 
  
Bij telefaxbericht van 29 februari 2012 is zijdens appellant het schikkingsvoorstel afgewezen, reden 
waarom de zaak aan de tuchtcommissie is voorgelegd.  
 
Op 1 maart 2012 heeft de tuchtcommissie de onderhavige zaak mondeling behandeld. 
 
Na de mondelinge behandeling op 1 maart 2012 heeft de tuchtcommissie bewezen geacht dat  
appellant zich schuldig heeft gemaakt aan het slaan van een tegenspeler.  
De tuchtcommissie heeft het volgende overwogen: 
Verworpen wordt het verweer dat appellant niet de intentie had zijn tegenspeler te slaan. De 
tuchtcommissie neemt aan dat appellant niet de bedoeling heeft gehad om zijn tegenspeler met opzet 
te raken, echter, dat de tegenspeler voor appellant wilde komen was geen vreemde of onverwachte 
actie waardoor appellant verrast had kunnen worden. De tuchtcommissie is van oordeel dat appellant, 
door met zijn rechterarm een korte felle slaande beweging op hoofdhoogte te maken, zonder dat de 
bal in de buurt was, willens en wetens de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat hij de tegenspeler in 
het gezicht zou raken. Vorengaande is voldoende om te concluderen dat sprake is van het slaan van 
een tegenstander. 
 
Het slaan van een tegenspeler is niet aanvaardbaar en moet derhalve worden bestraft.  
Bij het bepalen van de strafmaat heeft de tuchtcommissie rekening gehouden met de aard en ernst 
van de overtreding en met hetgeen bij de behandeling ter zitting naar voren is gekomen enerzijds 
alsmede de strafkaart van appellant waarop een aantekening voorkomt van 25 maart 2012 met een 
deels voorwaardelijke straf. 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 waarneming van de tuchtcommissie van de televisiebeelden; 
- De schriftelijke verklaring d.d. 24 februari 2012 van SC Veendam-speler J.B. Opoku Agyemang; 
- De schriftelijke verklaring d.d. 24 februari 2012 van de teammanager van SC Veendam, H. 

Hensens. 
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De commissie van beroep betaald voetbal, hierna te noemen: “commissie van beroep”, heeft in 
aanwezigheid van de aanklager en appellant, bijgestaan door de heer J.F. Vermeulen, 
veiligheidscoördinator van AGOVV, de zaak mondeling behandeld op 13 maart 2012.  
 
Ter zitting heeft appellant een schriftelijke verklaring ingebracht van AGOVV-speler Junior Fonseca do 
Livramento. De aanklager heeft desgevraagd verklaard geen bezwaar te hebben tegen deze 
ingebrachte verklaring. De commissie van beroep laat de verklaring toe. 
 
Tevens heeft de commissie van beroep in aanwezigheid van voornoemde personen de beeldband van 
de onderhavige wedstrijd met daarop de relevante spelmomenten bezien. 
 
3. De gronden van beroep  
 
Appellant vecht de beslissing van de tuchtcommissie aan door te stellen, zakelijk weergegeven, dat  
appellant zich niet schuldig heeft gemaakt aan het slaan van een tegenspeler. 
 
Meer in het bijzonder heeft appellant het navolgende aangegeven. 
Er kwam door de lucht een lange bal van Veendam, richting het doel van AGOVV. Aangezien 
appellant de positie van laatste man inneemt, wilde appellant, die de bal volgde, weten waar zijn 
tegenstander zich bevond en daarom was er met beide handen contact met het lichaam van zijn 
tegenspeler. Appellant heeft zijn tegenspeler hierbij echter niet geslagen. Appellant verwijst in dit 
kader tevens naar de ter zitting ingediende verklaring van AGOVV-speler Livramento die aangeeft dat 
er wel contact was maar geen slaande beweging heeft plaatsgevonden. 
 
Appellant is van oordeel dat op de beelden ook niet te zien is dat hij zijn tegenspeler een klap geeft. 
Als dat het geval zou zijn geweest, dan zou de verklaring van de tegenspeler veel uitgebreider zijn. De 
verklaring is nu wel heel summier. 
 
Daarnaast kan de teammanager van sc Veendam het incident, gelet op de afstand, niet gezien 
hebben. 
 
Appellant verzoekt dan ook om vrijspraak. 
 
4. Vordering aanklager 
 
De aanklager geeft aan dat naar zijn oordeel het tenlastegelegde slaan van een tegenspeler 
reglementair en overtuigend is bewezen.   
 
De twee verklaringen van sc Veendam zijn weliswaar vrij kort maar de situatie is naar het oordeel van 
de aanklager ook niet ingewikkeld. De beelden zijn niet volstrekt helder maar de aanklager ziet een 
loopbeweging en een snellere beweging van de arm richting tegenspeler. De aanklager is van oordeel 
dat een reflex, een stevige beweging in tempo, als slaan gekwalificeerd dient te worden.  
De aanklager merkt hierbij op dat hij niet weet wat de intentie is van appellant maar het gaat erom dat 
appellant de kans voor lief neemt dat hij zijn tegenspeler met een dergelijke beweging raakt. 
Technisch gezien is dat slaan. 
 
De nader ingediende verklaring van AGOVV-speler Livramento geeft aan dat hij de ogen op de bal 
heeft gericht maar iets zag uit de ooghoek. Deze verklaring ziet volgens de aanklager meer op de 
intentie of opzet maar doet geen afbreuk aan eerdere feiten. 
 
De aanklager concludeert tot bewezenverklaring van het tenlastegelegde slaan van een tegenspeler 
en vordert uitsluiting van appellant van deelname aan competitie-, play off- en/of bekerwedstrijden van 
de KNVB, tot de dag volgend op die waarop het eerste elftal van zijn club 4 achtereenvolgende 
competitie-, play off- en/of bekerwedstrijden van de KNVB heeft gespeeld.  
De aanklager vordert tevens uitvoering van de voorwaardelijke straf van 1 wedstrijd opgelegd d.d. 25 
maart 2011, waarvan de proeftijd eindigt per 25 maart 2012.  (In totaal vordert de aanklager derhalve 
een uitsluiting voor 5 wedstrijden. 
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5. De beoordeling van de beslissing van de tuchtcommissie 
 
De commissie van beroep bevestigt de beslissing van de tuchtcommissie. 
 
6. De bewezenverklaring 
 
De commissie van beroep acht bewezen dat appellant zich tijdens de op 24 februari 2012 gespeelde 
wedstrijd AGOVV – SC Veendam schuldig heeft gemaakt aan het slaan van een tegenspeler. 
 
7. De bewijsmiddelen 
 
De hiervoor vermelde bewezenverklaring steunt op de navolgende bewijsmiddelen: 
 
- De schriftelijke verklaring d.d. 24 februari 2012 van SC Veendam-speler J.B. Opoku Agyemang, 
zakelijk weergegeven, luidende: 
 
"Tijdens de op 24 februari 2012 gespeelde wedstrijd AGOVV – SC Veendam kreeg ik van appellant, 
op het moment dat ik vooruit liep, een harde klap in mijn gezicht." 
 
- De schriftelijke verklaring d.d. 24 februari 2012 van de teammanager van SC Veendam, de heer H. 
Hensens, zakelijk weergegeven, luidende: 
 
"Tijdens de op 24 februari 2012 gespeelde wedstrijd AGOVV – SC Veendam, kreeg SC Veendam-
speler J.B. Opoku Agyemang een klap in zijn gezicht van AGOVV-speler S. Tailor." 
 
-  De waarneming van de commissie van beroep van de televisiebeelden, zijnde: 
 
ʺDoor een speler van SC Veendam wordt een bal in de diepte gespeeld. SC Veendam-speler 
J.B. Opoku Agyemang loopt ter hoogte van het strafschopgebied in voorwaartse richting naar het doel 
van AGOVV. Op het moment dat speler Opoku Agyemang voor appellant langs wil lopen maakt 
appellant met zijn rechterarm een korte felle slaande beweging ter hoogte van het hoofd van de 
tegenspeler. De tegenspeler komt ten val.” 
 
8. Bespreking van het verweer 
 
De commissie van beroep is van oordeel dat de gedraging van appellant een overtreding oplevert die 
gekwalificeerd kan worden als het slaan van een tegenspeler. 
 
Appellant heeft door het inzetten van zijn actie willens en wetens het risico aanvaard dat hij zijn 
tegenspeler zou raken. Het verweer van appellant dat geen sprake is geweest van het slaan van een 
tegenspeler wordt derhalve verworpen.  
 
Appellant heeft aangevoerd dat hij niet de intentie c.q. het opzet had om zijn tegenspeler te raken. De 
commissie van beroep passeert dit verweer omdat appellant door zijn gedraging de kans heeft 
aanvaard dat hij zijn tegenspeler fors in het gezicht zou raken hetgeen ook is gebeurd. 
 
Het is vaste jurisprudentie van de  commissie van beroep  dat een eerder voorwaardelijk opgelegde 
straf alsnog ten uitvoer wordt gelegd indien binnen de proeftijd een nieuwe overtreding wordt begaan 
die tot bestraffing door de tuchtrechter leidt. . In casu ziet de commissie van beroep geen reden 
hiervan af te wijken. 
 
Bij het bepalen van de strafmaat heeft de commissie van beroep voorts rekening gehouden met de 
aard en ernst van de overtreding en de omstandigheden van het geval. 
 
9. De kwalificatie 
 
Het bewezenverklaarde levert op een overtreding van artikel 19 juncto artikel 21 van het Reglement 
Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal juncto Titel I, artikel 2,  sub 2.2. onder a van de Richtlijnen van het 
Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal. 
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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 bewezenverklaarde is strafbaar zoals onder 9. is omschreven. 
 
Appellant is terzake strafbaar en wordt, in zoverre opnieuw rechtdoende met ingang van 14 maart 
2012 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 (zegge vier) achtereenvolgende  
competitie-, play off- en/of bekerwedstrijden van de KNVB heeft gespeeld.  
Daarnaast wordt de voorwaardelijke straf van 1 wedstrijd d.d. 25 maart 2011 waarvan de proeftijd 
eindigt per 25 maart 2012 ten uitvoer gelegd in aansluiting aan de hiervoor opgelegde uitsluiting.  
Appellant is derhalve met ingang van 14 maart 2012 in totaal voor 5 wedstrijden uitgesloten 
 
Appellant wordt veroordeeld in de kosten van eerste aanleg. 
Gelet op de bijzondere omstandigheden waaronder de zitting bij de commissie van beroep 
plaatsvond, komen de kosten in beroep ten laste van de KNVB. 
   
Aldus beslist op 13 maart 2012 door mrs. M.P. Nan, voorzitter, J.D. Loorbach en J.B.H. Röben, leden, 
bijgestaan door mr. N. Kok, secretaris. 


