Uitspraak strafzaak
Zaaknr. 004/21-22
Uitspraak inzake strafzaak tegen:
Relatiecode:
Lid van de vereniging:
Kwaliteit
Betreft de wedstrijd:
Wedstrijdnummer:
Divisie/Klasse:
Datum en Plaats:
1e scheidsrechter:
2e scheidsrechter:

aangeklaagde
X
Coach

Nationale beker

Voorliggende stukken:
Het rapport strafbare feiten van de Strafvervolgingscommissie (SvC) d.d.
<datum>, met de volgende bijlagen:
a.
Het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) van de betreffende wedstrijd;
b.
Het rapport van scheidsrechter 1;
c.
Het rapport van scheidsrechter 2;
d.
De visie van de coach Y;
e.
De visie van aangeklaagde;
f.
Een e-mail met door de voorzitter van de SC verleend uitstel tot
<datum>.
Tenlastelegging:
Door als coach van het damesteam van de vereniging X in de wedstrijd tegen
het damesteam van de vereniging Y, gespeeld op <datum> te <plaats> zich
schuldig te maken aan wangedrag in de vorm van agressief gedrag, door een bal
hard in de richting van de eerste scheidsrechter te schoppen.
Voorstel SvC:
Aangeklaagde voor drie (3) wedstrijden voorwaardelijk het recht te ontzeggen
tot deelname aan wedstrijden als bedoeld in artikel 3.0.1.1 van het
Wedstrijdreglement met een proeftijd van vierentwintig (24) maanden, waarbij
de periode aanvangt bij het onherroepelijk worden van de uitspraak.
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Overwegingen:
1. De SvC is ontvankelijk in haar verzoek tot behandeling van deze zaak door
de SC.
2. Volgens regel 20.2.1 van de Officiële Spelregels Volleybal (OSV) moeten de
deelnemers de beslissingen van de scheidsrechter sportief aanvaarden,
zonder daarover in discussie te gaan. In geval van twijfel mag alleen door
de aanvoerder in het veld opheldering worden gevraagd.
3. Volgens regel 21.2.3 van de OSV is er sprake van wangedrag in de vorm van
agressief gedrag in geval van feitelijk lichamelijk geweld of het aannemen
van een agressieve of dreigende houding.
4. De SC acht bewezen dat na een beslissing van scheidsrechter 1 de
aangeklaagde de bal richting scheidsrechter 1 trapte, waarna de bal de paal
tussen de scheidsrechterstoel en het net trof, ter hoogte van de benen van
scheidsrechter 1 (stukken b tot en met e).
5. De SC komt mede tot deze overweging door de bekennende verklaring van
de aangeklaagde tijdens de hoorzitting op <datum>.
6. Volgens scheidsrechter 1 en scheidsrechter 2 was het trappen een bewuste
actie (stukken b en c).
7. Volgens de aangeklaagde en de coach van Y was het trappen uit emotie
(stukken d en e) met de binnenkant van de voet (stuk e). Aangeklaagde
heeft dit tijdens de hoorzitting herhaald.
8. De SC stelt vast dat de gedragingen van de aangeklaagde voor en na het
incident sportief en correct waren (stukken b tot en met d). Na afloop van
de wedstrijd is er tussen de aangeklaagde en scheidsrechter 1 gesproken
(stukken b, d en e) en zijn excuses gemaakt door de aangeklaagde
(stukken b en e).
9. De SC stelt vast dat de betreffende wedstrijd werd gespeeld als onderdeel
van een bekerronde en dat deze werd gespeeld in toernooivorm. Na de
diskwalificatie van de aangeklaagde ontstond er onduidelijkheid over het
mogen deelnemen door de aangeklaagde aan het vervolg van het toernooi.
10. De bekerwedstrijden worden gespeeld onder de regels van hoofdstuk 4 van
het Wedstrijdreglement, waar geen regels zijn opgenomen met betrekking
tot deelname aan wedstrijden na diskwalificatie bij wedstrijden in
toernooivorm.
11. De aangeklaagde heeft aan de laatste bekerwedstrijd van die dag niet
deelgenomen als coach (stuk d), omdat er onduidelijkheid bestond over wel
of niet meer mogen deelnemen en zo voorkomen zou worden dat de
organisator van het toernooi alsnog zijn team zou diskwalificeren. De
aangeklaagde heeft dit tijdens de hoorzitting nogmaals bevestigd.
12.De SC stelt vast dat de onduidelijkheid waarover in overweging 9 wordt
gesproken aangeklaagde niet kan worden verweten.
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Conclusie:
Gelet op deze overwegingen komt de SC tot de conclusie dat:
1. De aangeklaagde gehandeld heeft als omschreven in artikel 4.3.1.1 sub a
van het Reglement Strafzaken (RS) en omschreven in artikel 21.2.3 van de
OSV, te weten wangedrag in de vorm van agressief gedrag;
2. Er geen verzwarende omstandigheden aanwezig zijn;
3. Er sprake is van verzachtende omstandigheden zoals beschreven in
overwegingen 8 t/m 12.
Uitspraak:
1. De aangeklaagde wordt voor drie (3) wedstrijden voorwaardelijk het recht
ontzegd tot deelname aan wedstrijden als bedoeld in artikel 3.0.1.1 van het
Wedstrijdreglement met een proeftijd van vierentwintig (24) maanden,
waarbij de periode aanvangt bij het onherroepelijk worden van de
uitspraak.
2. De kosten van deze strafzaak ad 75 euro komen voor rekening van
volleybalvereniging X.
3. Deze uitspraak wordt anoniem gepubliceerd. Indien de aangeklaagde hier
bezwaar tegen heeft dan kan hij dit binnen 2 weken na ontvangst van deze
uitspraak kenbaar maken via tucht@nevobo.nl

Aldus gewezen door de Strafcommissie, bestaande uit:
Mr. I. van Dongen
Mr. B Achterhof
Mr. G.S. Stam
Dagtekening van verzending: <datum>
Tegen deze uitspraak staat beroep open bij de Commissie van Beroep via
tucht@nevobo.nl, binnen 10 dagen na dagtekening van verzending van deze
uitspraak, in te dienen onder vermelding van minimaal één beroepsgrond,
conform artikel 4.2.5 van het Reglement Strafzaken.
De kosten van een procedure in beroep (90 euro) worden geheel of gedeeltelijk
ten laste gebracht van de indiener van het beroepschrift, indien deze in het
ongelijk wordt gesteld. In geval de indiener in het gelijk wordt gesteld, worden de
kosten van de procedure in beroep gedragen door de Nevobo.
Deze uitspraak wordt, indien geen beroep is aangetekend, van kracht onmiddellijk
na het verstrijken van voormelde beroepstermijn, derhalve op <datum>.
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De strafcommissie, namens deze,
Annette Milder
Ambtelijk secretaris
Deze uitspraak is verzonden aan:
- De aangeklaagde
- De scheidsrechters
- Organisator
- Bestuur van vereniging X
- Voorzitter en overige leden van de SVC
- Voorzitter en overige leden van de SC
- Voorzitter en overige leden van de CvB

4

