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COMMISSIE VAN BEROEP BETAALD VOETBAL VAN DE KONINKLIJKE  
NEDERLANDSE VOETBALBOND 

 
 
1. Het beroep 
 
K. Strootman, speler van PSV, hierna te noemen: “appellant”, heeft tijdig beroep ingesteld tegen de 
beslissing d.d. 2 november 2011 van de tuchtcommissie betaald voetbal, hierna te noemen: 
“tuchtcommissie”, waarbij appellant is uitgesloten van deelname aan competitie-, play-off- en 
bekerwedstrijden van de KNVB, tot de dag, volgende op die, waarop het 1e elftal van zijn club 2 
achtereenvolgende competitie-, play-off- en/of bekerwedstrijden van de KNVB heeft gespeeld, wegens 
ernstig gemeen spel jegens een tegenspeler tijdens de op 29 oktober 2011 gespeelde wedstrijd FC 
Twente - PSV. 
 
2. Het verloop van de procedure 
 
De aanklager betaald voetbal, hierna te noemen: "aanklager", heeft appellant bij telefaxbericht van 31 
oktober 2011 ten laste gelegd dat hij zich tijdens de op 29 oktober 2011 gespeelde wedstrijd FC 
Twente - PSV schuldig heeft gemaakt aan ernstig gemeen spel jegens een tegenspeler. 
 
Bij bovengenoemd faxbericht van 31 oktober 2011 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 2 achtereenvolgende 
competitie- play off- en/of bekerwedstrijden van de KNVB heeft gespeeld, waarvan 1 zodanige 
wedstrijd voorwaardelijk, zulks met de proeftijd van 1 jaar. 
 
Bij telefaxbericht van 31 oktober 2011 is zijdens appellant het schikkingsvoorstel afgewezen, reden 
waarom de zaak aan de tuchtcommissie is voorgelegd.  
 
Op 1 november 2011 heeft de tuchtcommissie de onderhavige zaak mondeling behandeld. 
 
Na de mondelinge behandeling op 1 november 2011 heeft de tuchtcommissie bewezen geacht dat  
beschuldigde zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig gemeen spel jegens een tegenspeler.  
Naar het oordeel van de tuchtcommissie is beschuldigde, nadat de bal door een speler van FC 
Twente op de tegenspeler werd ingespeeld, op felle wijze op zijn tegenspeler ingekomen en heeft hij 
hierbij de tegenspeler geraakt. Gelet op de uit de stukken en tv-beelden blijkende felheid van de actie 
en de positie van beide spelers ten opzichte van de bal, 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. 
 
De bewezenverklaring steunt op de navolgende bewijsmiddelen: 
-  De ter zitting van de tuchtcommissie afgelegde verklaring alsmede de schriftelijke verklaring d.d. 

31 oktober 2011 van scheidsrechter B.R. Blom; 
- De schriftelijke verklaring d.d. 30 oktober 2011 van FC Twente-speler L. de Jong; 
-  De schriftelijke verklaring d.d. 31 oktober 2011 van assistent-scheidsrechter N.G. Siebert; 
- De schriftelijke verklaring d.d. 30 oktober 2011 van vierde official D.J. Higler. 
 
De commissie van beroep betaald voetbal, hierna te noemen: “commissie van beroep”, heeft in 
aanwezigheid van de aanklager en appellant, bijgestaan door mr. P. Fossen, manager operations van 
PSV, mr.dr. R.W.F. Hendriks en mr. J. de Wilde de zaak mondeling behandeld op 17 november 2011.  
 
Tevens heeft de commissie van beroep in aanwezigheid van voornoemde personen de beeldband van 
de onderhavige wedstrijd met daarop de relevante spelmomenten bezien alsmede, op verzoek van de 
aanklager, een interview met FC Twente-speler L. de Jong uitgezonden op Eredivisie live. 
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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 ernstig gemeen spel. 
 
De aanklager verwijt appellant dat hij een tackle zou hebben gemaakt die de veiligheid van de 
tegenstander in gevaar heeft gebracht. De aanklager is (kennelijk) uitgegaan van (vermeend) 
voorwaardelijk opzet bij appellant. 
In de jurisprudentie is, naar het oordeel van appellant, uitgekristalliseerd wanneer een tackle de 
veiligheid van de tegenstander in gevaar brengt. Deze is in het geding als een speler inkomt met een 
gestrekt en/of geheven been en/of de noppen naar voren. De scheidsrechter heeft bij de 
tuchtcommissie een aantal gradaties aangegeven, variërend van onvoorzichtig handelen tot 
onbesuisd handelen tot buitensporig handelen waarbij de gezondheid van de tegenspeler in gevaar 
wordt gebracht. Dit laatste levert een rode kaart op. Appellant is van oordeel dat er geen sprake is 
geweest van buitensporig handelen en de rode kaart dus onterecht is gegeven. 
 
Uit de hoogte van het schikkingsvoorstel blijkt tevens, naar het oordeel van appellant, dat de 
aanklager toen niet overtuigd was van de ernst van de overtreding.  
 
Ten aanzien van de bewezenverklaring door de tuchtcommissie merkt appellant navolgende op. In 
geen van de in de bewezenverklaring aangehaalde verklaringen is concreet aangegeven hoe, dus 
door welke feitelijke gedraging(en), appellant de gezondheid en veiligheid van zijn tegenspeler in 
gevaar zou hebben gebracht. Waarop de oordelen feitelijk gebaseerd zijn, is dus niet duidelijk. 
 
Naar het oordeel van appellant blijkt uit de bespreking van het verweer dat voor de tuchtcommissie  
de felheid van de actie van appellant doorslaggevend is geweest. Waarop de felheid van de actie 
concreet is gebaseerd blijft in de uitspraak van de tuchtcommissie in het midden. Ook in zijn  ter zitting 
afgelegde verklaring geeft scheidsrechter Blom niet meer duidelijkheid en bevestigt hij slechts zijn 
aanvankelijke oordeel. Appellant is echter van oordeel dat nauwkeurige bestudering van foto- en tv-
beelden tot een andere conclusie leidt. 
 
Uit de tv-beelden gemaakt vlak voorafgaand aan de botsing tussen appellant en FC Twente-speler L. 
de Jong, blijkt dat beide spelers nagenoeg op één lijn staan met hun gezichten (ten opzichte van 
elkaar diagonaal) slechts gericht op de bal. Zij zetten in dezelfde fractie van een seconde hun actie in 
en lijken elkaar niet in het oog te hebben. Appellant heeft ter zitting van de tuchtcommissie ook 
verklaard dat hij zijn tegenspeler op het moment van inzetten van zijn actie niet zag. Hieruit blijkt de 
intentie van appellant om slechts de bal te spelen, hetgeen hij ter zitting ook heeft verklaard. 
 
In de beelden die zijn gemaakt vlak voordat beide spelers bij de bal komen, is te zien dat zowel speler 
De Jong als appellant met hun linkerbeen gebogen en met de noppen naar beneden inkomen: een 
geëigende wijze om te pogen te bal te veroveren. Op het moment dat appellant zich bewust wordt van 
de aankomende botsing, rust zijn rechterknie al op de grond waarbij hij zijn onderbeen heeft 
ingetrokken, zodat deze speler De Jong niet (vol) raakt. Daarnaast is te zien dat appellant zijn linker 
onderbeen op het moment van de botsing intrekt. Dit heeft appellant ook ter zitting verklaard. 
 
De enkel van speler De Jong wordt hierdoor niet of nauwelijks met de voet geraakt; de linkervoet van 
appellant is al gepasseerd als hij met zijn rechterknie tegen de enkel van De Jong botst. Appellant 
verwijst in dit kader naar de tv-beelden waarop te zien is dat speler De Jong pas zijn gezicht vertrekt 
op het moment dat de knieën elkaar raken, dus niet op het moment dat de enkel van De Jong wordt 
geraakt. 
 
Het inzetten van een tackle waarbij met een ingetrokken knie zonder opzet een medespeler wordt 
geraakt, is geen ernstig gemeen spel. Dat de actie met een zekere felheid is ingezet, maakt dat niet 
anders. 
 
Appellant heeft zijn sliding wellicht onvoorzichtig of mogelijk zelfs wat onbesuisd ingezet maar van 
buitensporigheid is geen sprake geweest.  
 
Het voorgaande is ook in lijn met de verklaring van speler De Jong. Hij meent ook dat appellant de bal 
trachtte te spelen en dat hij per ongeluk getroffen werd.  
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De Jong heeft de wedstrijd gewoon uitgespeeld en is niet geblesseerd als gevolg van de vermeende 
overtreding. De verklaring van De Jong sluit aan op die van PSV-speler Toivonen en die van PSV-
bestuurslid Verkerk.  
 
Appellant heeft geen verleden met ernstige overtredingen. In zijn professionele carrière heeft hij 
nimmer een rode kaart gekregen. Hij staat bekend als een sportieve speler die het niet van 
overtredingen hoeft te hebben.  
Hierbij is van belang dat een zeker risico bij een sliding onvoldoende is om een actie te kwalificeren 
als ʺernstig gemeen spelʺ. Een zeker risico is inherent aan voetbal en sport in het algemeen. De aard 
en omvang van het risico zijn bepalend. In dat verband verwijst appellant naar de uitspraak d.d. 5 
oktober 2010 van de commissie van beroep in de zaak van NEC-speler J.M. Goossens, waarin de 
commissie ondermeer oordeelde: 
ʺop basis van de tijdens de mondelinge behandeling getoonde tv-beelden is de commissie van beroep 
van oordeel dat appellant de sliding op een dusdanige wijze heeft uitgevoerd dat daarin weliswaar een 
risico besloten lag voor zijn tegenspeler, maar dat de aard en omvang van dit risico niet zodanig zijn 
dat de veiligheid van die tegenspeler in gevaar is gebracht, in de zin van de regelgeving.ʺ 
 
De aard en omvang van het risico dat appellant in casu genomen heeft, waren beperkt en bleven 
binnen aanvaardbare proporties. Appellant kwam in met gekromd been, zijn voet op de grond en hield 
in op het moment dat hij zijn tegenspeler zag; dat is geen ernstig gemeen spel. 
 
Primair verzoekt appellant dan ook om vrijspraak. 
Subsidiair verzoekt appellant, gelet op het feit dat geen sprake is geweest van opzet en er geen letsel 
is opgetreden, de opgelegde sanctie te matigen en te beperken tot een uitsluiting van één wedstrijd. 
 
4. Vordering aanklager 
 
De aanklager geeft aan dat naar zijn oordeel het tenlastegelegde ernstig gemeen spel reglementair en 
overtuigend is bewezen.   
Wat het bewijs betreft verwijst de aanklager naar hetgeen door de tuchtcommissie in het vonnis is 
overwogen: de verklaringen van het arbitraal trio Blom, Siebert en Higler en van FC Twente-speler De 
Jong die ook in beeld verklaart dat hij is geraakt. Dit is voldoende om tot een bewezenverklaring te 
komen. Daarbij komen de tv-beelden van de spelsituatie die het bewijs verstevigen dat er al ligt. 
 
In de Spelregels Veldvoetbal is aangegeven dat het bij ernstig gemeen spel moet gaan om een tackle 
die de veiligheid van de tegenstander in gevaar brengt. De aanklager is van oordeel dat appellant de 
veiligheid van zijn tegenspeler in gevaar heeft gebracht. Door de wijze waarop appellant is 
ingekomen, heeft hij een (veel) te groot risico genomen dat hij die tegenspeler zou blesseren. Dat 
levert voorwaardelijk opzet op.  
 
Als een speler een schikking niet accepteert, dan kan een hogere straf worden gevraagd bij de 
tuchtcommissie. 
  
De aanklager concludeert tot bewezenverklaring van het tenlastegelegde ernstig gemeen spel jegens 
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 2 
achtereenvolgende competitie-, play off- en/of bekerwedstrijden van de KNVB heeft gespeeld.  
 
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 29 oktober 2011 gespeelde 
wedstrijd FC Twente - PSV schuldig heeft gemaakt aan ernstig gemeen spel jegens een tegenspeler. 
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7. De bewijsmiddelen 
 
De hiervoor vermelde bewezenverklaring steunt op de navolgende bewijsmiddelen: 
 
- De ter zitting van de tuchtcommissie afgelegde verklaring alsmede de schriftelijke verklaring d.d. 31 
oktober 2011 van scheidsrechter B.R. Blom, zakelijk weergegeven, luidende: 
 
"Tijdens de op 29 oktober 2011 onder mijn leiding gespeelde wedstrijd FC Twente - PSV zie ik vanaf 
korte afstand dat PSV-speler K. Strootman, een tackle inzet op FC Twente-speler L. de Jong. 
Vervolgens zag ik dat speler De Jong door deze tackle van speler Strootman op zijn onderbeen werd 
geraakt, nadat de bal was gespeeld en niet binnen speelbereik was van speler Strootman. Speler 
Strootman kon de bal niet meer spelen omdat hij zichtbaar voor mij, te laat was om nog bij de bal te 
komen. Vanuit mijn positie zag ik dat deze tackle dusdanig werd uitgevoerd dat de gezondheid en de 
veiligheid van speler De Jong ernstig in gevaar kwam. Speler De Jong lag aangeslagen op het veld en 
werd daar kort behandeld." 
 
- De schriftelijke verklaring d.d. 31 oktober 2011 van assistent-scheidsrechter N.G. Siebert, zakelijk 
weergegeven, luidende: 
 
"Tijdens de op 29 oktober 2011 gespeelde wedstrijd FC Twente - PSV waarbij ik als assistent-
scheidsrechter aanwezig was zag ik dat PSV-speler K. Strootman een overtreding maakte op FC 
Twente-speler L. de Jong. Ik zag dat speler De Jong door deze actie van speler Strootman op zijn 
onderbeen werd geraakt, nadat de bal was gespeeld en niet binnen speelbereik was van speler 
Strootman. Speler Strootman was duidelijk te laat om de bal te kunnen spelen. Ik zag dat deze tackle 
dusdanig werd uitgevoerd dat de gezondheid en de veiligheid van speler De Jong in gevaar kwam. 
Opgemerkt dient te worden dat speler De Jong op het speelveld behandeld werd en korte tijd het 
speelveld heeft verlaten." 
 
- De schriftelijke verklaring d.d. 30 oktober 2011 van vierde official D.J. Higler, zakelijk weergegeven, 
luidende: 
 
"Tijdens de op 29 oktober 2011 gespeelde wedstrijd FC Twente – PSV, waarbij ik als vierde official 
aanwezig was, zag ik PSV-speler K. Strootman een overtreding maken op FC Twente-speler L. de 
Jong. Speler De Jong werd bij deze actie door speler Strootman op zijn onderbeen geraakt. Met deze 
actie bracht speler Strootman de gezondheid van speler De Jong ernstig in gevaar." 
 
-  De schriftelijke verklaring d.d. 30 oktober 2011 van FC Twente speler L. de Jong, zakelijk 

weergegeven, luidende: 
 
"Tijdens de op 29 oktober 2011 gespeelde wedstrijd FC Twente – PSV, probeert PSV-speler K. 
Strootman door middel van een sliding in balbezit te komen, hierbij raakt hij mijn enkel.ʺ 
 
-  De commissie van beroep heeft kennisgenomen van de televisiebeelden. De ter zitting getoonde 
televisiebeelden brengen de commissie van beroep niet tot een ander oordeel. 
 
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 ernstig gemeen spel jegens een tegenspeler. 
 
Appellant heeft door het inzetten van zijn actie willens en wetens het risico aanvaard dat hij zijn 
tegenspeler ernstig zou raken. Het verweer van appellant dat geen sprake is geweest van ernstig 
gemeen spel jegens een tegenspeler wordt derhalve verworpen.  
 
Appellant heeft aangevoerd dat hij niet de intentie had om zijn tegenspeler te blesseren en de 
commissie van beroep gaat ervan uit dat dit inderdaad niet zijn bedoeling was. Dat neemt echter niet 
weg dat appellant een tackle zodanig heeft uitgevoerd dat hij daarmee willens en wetens het 
aanzienlijke risico heeft genomen dat hij zijn tegenspeler ernstig zou blesseren – en dat handelen 
houdt reglementair “ernstig gemeen spel” in. 
 



  11/12-02 

 5 

De commissie van beroep verwerpt het verweer van appellant dat het slechts zou gaan om een 
situatie waarbij de knieën van appellant en speler De Jong elkaar raken aangezien  
speler De Jong eerst op dat moment en niet eerder zijn gezicht – kennelijk van pijn – vertrekt.  Dit 
verweer gaat er ten onrechte van uit dat de eerste uitdrukking van pijn op het gezicht van speler De 
Jong volledig samenvalt met het allereerste moment dat er contact is tussen appellant en De Jong . 
Het verwijt zit bovendien in de eerdere gedraging, het inkomen met een gestrekt been, hetgeen op de 
foto genummerd pagina 5 in het dossier, goed zichtbaar is. 
 
9. De kwalificatie 
 
Het bewezenverklaarde levert op een overtreding van artikel 19 van het Reglement Tuchtrechtspraak 
Betaald Voetbal juncto Titel I sub 2.1. onder a 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 bewezenverklaarde is strafbaar zoals onder 9. is omschreven. 
 
Appellant is terzake strafbaar en wordt, in zoverre opnieuw rechtdoende met ingang van 18 november 
2011 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.  
Hierop wordt in mindering gebracht de in de periode van de automatische uitsluiting gespeelde 
wedstrijd PSV – Heracles Almelo d.d. 6 november 2011. 
 
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 17 november 2011 door mrs. A.A. Franken, voorzitter, J.B.H. Röben en CH.B. 
Winters, leden, bijgestaan door mr. N. Kok, secretaris. 


