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1. Het beroep 
 
De aanklager betaald voetbal heeft tijdig beroep ingesteld tegen de beslissing d.d. 22 augustus 
2014 van de tuchtcommissie betaald voetbal, hierna te noemen: “tuchtcommissie”, waarbij 
Roda JC–speler R.R. Cicilia, hierna te noemen “appellant” is vrijgesproken van het 
tenlastegelegde trappen van een tegenspeler tijdens de op 18 augustus 2014 gespeelde 
wedstrijd Jong Willem II – Jong Roda JC. 
 
2. Het verloop van de procedure 
 
De aanklager betaald voetbal, hierna te noemen: "aanklager", heeft appellant bij telefaxbericht 
van 19 augustus 2014 ten laste gelegd dat hij zich tijdens de op 18 augustus 2014 gespeelde 
wedstrijd Jong Willem II – Jong Roda JC schuldig heeft gemaakt aan het trappen van een 
tegenspeler. 
  
Bij bovengenoemd faxbericht van 19 augustus 2014 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 2e 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 19 augustus 2014 is zijdens appellant het schikkingsvoorstel afgewezen, 
reden waarom de zaak aan de tuchtcommissie is voorgelegd.  
 
Op 21 augustus 2014 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.  
 
Na de mondelinge behandeling op 21 augustus 2014 heeft de tuchtcommissie appellante 
vrijgesproken van het trappen van een tegenspeler. 
 
De tuchtcommissie heeft het volgende overwogen: 
 
ʺ De tuchtcommissie heeft kennis genomen van de verklaringen van het arbitrale trio, Willem II 
en Roda JC. 

Voor bewezenverklaring van het aan beschuldigde ten laste gelegde feit dient sprake te zijn van 
het trappen van een tegenspeler. De tuchtcommissie is op basis van de verklaringen van het 
arbitrale trio, de in het dossier bevindende verklaringen van betrokkenen en de verklaring van 
beschuldigde ter zitting tot het oordeel gekomen dat er weliswaar voldoende wettig bewijs 
aanwezig is om tot een veroordeling van beschuldigde te komen maar heeft niet de overtuiging 
dat sprake is geweest van het trappen van een tegenspeler.  

De tuchtcommissie komt gezien het vorenstaande tot de conclusie dat beschuldigde dient te 
worden vrijgesproken.ʺ   

Bij brief van 25 augustus 2014 heeft de aanklager betaald voetbal beroep ingesteld tegen 
voornoemd besluit van de tuchtcommissie. 
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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 T. van Mierlo, technisch 
coördinator van Roda JC, de zaak mondeling behandeld op 2 september 2014.  
Als getuige, op verzoek van de aanklager, was scheidsrechter P. Henshuijs aanwezig. 
 
Bij aanvang van de zitting heeft de aanklager de tenlastelegging aangevuld c.q. gewijzigd op 
grond van artikel 48 jo artikel 57 lid 2 van het KNVB Reglement Tuchtrechtspraak Betaald 
Voetbal. 
De tenlastelegging luidt dan als volgt: 
“Speler R.R.Cicilia wordt ten laste gelegd dat hij zich tijdens de op 18 augustus 2014 gespeelde 
wedstrijd Jong Willem II – Jong Roda JC schuldig heeft gemaakt aan het trappen van een 
tegenspeler danwel ernstig gemeen spel”. 
 
Desgevraagd heeft appellant aangegeven geen bezwaar te hebben tegen deze wijziging van de 
tenlastelegging. 
 
3. De gronden van beroep  
 
De aanklager geeft aan beroep te hebben ingesteld tegen de uitspraak van de tuchtcommissie 
omdat hij van mening is dat de overtreding begaan door appellant beoordeeld zou moeten 
worden als het trappen van een tegenspeler. 
 
Er zijn geen tv-beelden van het incident aanwezig, dus er moet een besluit worden genomen op 
basis van de verklaringen in het dossier. In dit dossier bevinden zich drie belastende 
verklaringen, te weten van de scheidsrechter en de assistent-scheidsrechters. Naar het oordeel 
van de aanklager zijn dit de enige objectieve personen die over het incident een verklaring 
hebben afgelegd. De scheidsrechter heeft ter zitting van de commissie van beroep aangegeven 
dat in het veld door de scheidsrechter en de assistent-scheidsrechters niet is gesproken over de 
rode kaart. Naar het oordeel van de aanklager zijn deze verklaringen dus ook niet op elkaar 
afgestemd. 
 
De scheidsrechter stond dichtbij de situatie en is getraind om te observeren wat spelers doen. 
Naar het oordeel van de aanklager heeft de scheidsrechter een duidelijk beeld gegeven van wat 
hij heeft gezien tijdens de wedstrijd. 
De buitensporigheid van de betreffende overtreding bestaat uit het feit dat appellant niet in staat 
was om bij de bal te komen en toch met zijn been zijn tegenspeler heeft geraakt. 
Er is voldoende bewijs dat het lichaam van de tegenspeler geraakt is. 
 
De aanklager is derhalve van oordeel dat het tenlastegelegde trappen van een tegenspeler 
reglementair en overtuigend is bewezen, op grond van de verklaring van de scheidsrechter, de 
assistent-scheidsrechters en de verklaring van de tegenspeler van appellant. 
 
De aanklager verzoekt 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.  
 
4. Verweer appellant 
 
Appellant is van oordeel dat hij moet worden vrijgesproken omdat hij het ten laste gelegde feit 
niet heeft begaan. 
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Hiertoe voert appellant het navolgende aan. 
 
Een verdediger van Jong Willem II had de bal en probeerde deze weg te spelen. Appellant 
blokte de bal waardoor de bal omhoog ging, over appellant heen. De tegenspeler van appellant 
wilde deze bal vervolgens op zijn borst aannemen. Appellant draaide zich in de richting van zijn 
tegenspeler en ging met een hoog geheven been in de richting van de bal om deze weg te 
tikken, met de binnenkant van zijn been. De tegenspeler van appellant schrok en draaide weg 
en daardoor raakte appellant de bal half en de tegenspeler ook. 
Appellant raakte zijn tegenspeler op de rug, aan de zijkant. De tegenspeler van appellant was 
een stuk kleiner dan appellant, daardoor werd de tegenspeler in zijn rug geraakt.  
Er was geen sprake van frustratie; appellant kwam niet met een gestrekt been in noch had hij 
zijn noppen vooruit.  
  
Appellant is daarnaast van oordeel dat de verklaring van de scheidsrechter niet overeenkomt 
met wat er daadwerkelijk is gebeurd. Er was geen sprake van een luchtduel, en er was geen 
gestrekt been met de noppen naar voren en geen trappende beweging. Het been was naar 
verhouding hoog geheven maar dat werd veroorzaakt doordat appellant erg lang is. 
Daarnaast verschillen de verklaringen van de arbitrage; de scheidsrechter heeft verklaard dat 
het geen sportieve wedstrijd was, terwijl beide assistent-scheidsrechters verklaren dat het wel 
een sportieve wedstrijd was. 
Tenslotte merkt appellante op dat geen verzorging voor de tegenspeler plaats heeft gevonden. 
 
Naar het oordeel van appellant is geen sprake geweest van het doelbewust trappen van een 
tegenspeler en dient appellant te worden vrijgesproken. 
 
5. De beoordeling van de beslissing van de tuchtcommissie 
 
De commissie van beroep kan zich niet verenigen met de beslissing van de tuchtcommissie en 
zal de beslissing van de tuchtcommissie daarom vernietigen.  
 
6. De bewezenverklaring 
 
De commissie van beroep acht bewezen dat appellant zich tijdens de op 18 augustus 2014 
gespeelde wedstrijd Jong Willem II – Jong Roda JC schuldig heeft gemaakt aan het trappen 
van een tegenspeler. 
 
7. De bewijsmiddelen 
 
De hiervoor vermelde bewezenverklaring steunt op de navolgende bewijsmiddelen: 

-  De ter zitting van de commissie van beroep mondeling afgelegde verklaring van 
scheidsrechter P.Henshuijs, zakelijk weergegeven, luidende: 

 
“Tijdens de op 18 augustus 2014 onder mijn leiding gespeelde wedstrijd Jong Willem II – Jong 
Roda JC, was er rond de 70/73

e
 minuut een situatie voor het 16 meter-gebied van Jong Willem 

II. Het was een soort luchtduel, de speler van Jong Willem II wilde koppen en Jong Roda JC-
speler Cicilia kwam met hoog gestrekt been met de noppen naar voren tegen zijn tegenspeler 
aan die aan de zijkant van het bovenlichaam werd geraakt.” 
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- De schriftelijke verklaring van assistent-scheidsrechter M.F. van Dommelen d.d. 19 
augustus 2014, zakelijk weergegeven, luidende: 

 
“Tijdens de op 18 augustus 2014 gespeelde wedstrijd Jong Willem II – Jong Roda JC waarbij ik 
als assistent-scheidsrechter aanwezig was, zag ik dat een speler van Willem II de bal wilde 
aannemen met de borst. Vervolgens kwam de Jong Roda JC-speler Cicilia met gestrekt been 
en de noppen vooruit op hoogte van het bovenlichaam in. De speler werd hierbij geraakt op het 
bovenlichaam. Overigens werd de bal niet geraakt door de speler van Roda JC.” 
 

- De schriftelijke verklaring van assistent-scheidsrechter J. Jongenotter d.d. 18 augustus 
2014, zakelijk weergegeven, luidende: 

 
“Tijdens de op 18 augustus 2014 gespeelde wedstrijd Jong Willem II – Jong Roda JC waarbij ik 
als assistent-scheidsrechter aanwezig was, vond er in de tweede helft, 28

e
 minuut, een aanval 

plaats van Roda JC. Hierbij kwam de aanvaller van Roda JC, speler Cicilia, met een te hoog 
geheven been, met buitensporige inzet het duel in waarbij hij zijn tegenstander raakte op het 
bovenlichaam.” 
 

- De schriftelijke verklaring van Jong Willem II-speler R. Ippel, d.d.18 augustus 2014, 
zakelijk weergegeven, luidende: 
 

“Tijdens de op 18 augustus 2014 gespeelde wedstrijd Jong Willem II – Jong Roda JC kwam de 
bal tussen mij en Jong Roda JC-speler Cicilia die met een hoog been probeerde de bal te 
veroveren. Ik draaide weg en hij raakte mij in de rug waardoor ik ten val kwam.” 
 
8. Bespreking van het verweer 
 
De commissie van beroep acht wettig en overtuigend bewezen dat de gedraging van appellant 
een overtreding oplevert die gekwalificeerd moet worden als "het trappen van een tegenspeler". 
Zowel het arbitrale trio als de tegenspeler van appellant verklaart schriftelijk dat appellant zijn 
tegenspeler raakt met zijn hoog geheven been, zonder dat sprake is van het spelen van de bal. 
De scheidsrechter is in zijn mondelinge verklaring bij de commissie van beroep bij zijn 
schriftelijke verklaring gebleven en de commissie van beroep acht de verklaring van de 
scheidsrechter over hetgeen hij heeft waargenomen betrouwbaar. 
 
Appellant heeft door het inzetten van zijn actie willens en wetens het risico aanvaard dat hij zijn 
tegenspeler zou raken en al dan niet ernstig zou verwonden. Het verweer van appellant dat 
geen sprake is geweest van het trappen van een tegenspeler, wordt derhalve verworpen.  
 
Bij het bepalen van de strafmaat acht de commissie van beroep van belang dat zij de ernst van 
de overtreding minder zwaar beoordeelt dan aanklager. 
De aard van de overtreding en de omstandigheden waaronder deze werd begaan dient naar het 
oordeel van de commissie van beroep te worden verdisconteerd in de strafmaat op de na te 
vermelden wijze. 
 
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. van de Richtlijnen 
van het Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal. 
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10. De beslissing 
 
De commissie van beroep vernietigt 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 met ingang van 3 september 2014 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 2 (zegge twee) 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 3 september 2014 door mrs. R. de Groot, voorzitter, A.A. Franken en J. 
Loorbach, leden, bijgestaan door mr. N. Kok, secretaris. 


