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1. Het beroep 
 
T. Beugelsdijk, speler van ADO Den Haag, hierna te noemen: “appellant”, heeft tijdig beroep 
ingesteld tegen de beslissing d.d. 19 april 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 3 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 het trappen van een tegenspeler tijdens de op 13 april 2013 gespeelde wedstrijd ADO 
Den Haag – FC Twente. 
 
2. Het verloop van de procedure 
 
De aanklager betaald voetbal, hierna te noemen: "aanklager", heeft appellant bij telefaxbericht 
van 17 april 2013 ten laste gelegd dat hij zich tijdens de op 13 april 2013 gespeelde wedstrijd 
ADO Den Haag – FC Twente schuldig heeft gemaakt aan het trappen van een tegenspeler. 
  
Bij bovengenoemd faxbericht van 17 april 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 3 
achtereenvolgende competitie-, play-off- en/of bekerwedstrijden van de KNVB heeft gespeeld, 
waarvan 1 zodanige wedstrijd voorwaardelijk, zulks met een proeftijd van 1 jaar. 
In dit schikkingsvoorstel was tevens rekening gehouden met de openstaande voorwaardelijke 
straf van 1 wedstrijd van 17 december 2012, in die zin dat bij aanvaarding van het 
schikkingsvoorstel de aanklager in de toekomst geen tenuitvoerlegging van die voorwaardelijke 
straf meer zou vorderen. 
 
Dit schikkingsvoorstel is door appellant afgewezen, reden waarom de zaak aan de 
tuchtcommissie is voorgelegd.  
 
Op 18 april 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 3 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 de voorwaardelijke straf d.d. 17 december 2012 verdisconteerd op 
dezelfde manier als in het schikkingsvoorstel. 
 
Na de mondelinge behandeling op 18 april 2013 heeft de tuchtcommissie bewezen geacht dat 
appellant zich schuldig heeft gemaakt aan het trappen van een tegenspeler.  
De tuchtcommissie heeft het volgende overwogen: 
 
ʺHet verweer van beschuldigde dat geen sprake was van het opzettelijk trappen van een 
tegenspeler, wordt als in strijd met de bewezenverklaring en de grondslag daarvan, als onder 4. 
vermeld verworpen.   

Beschuldigde heeft toegegeven dat hij zijn tegenstander met zijn voet heeft geraakt, maar heeft 
aangegeven dat dit niet met opzet is gebeurd. Op de tv-beelden zoals ter zitting getoond is te 
zien dat beschuldigde, met zijn rechtervoet een lichte trap geeft tegen de rug van zijn 
tegenstander. Ondanks het feit dat het om een lichte trap gaat, was deze actie naar het oordeel 
van de tuchtcommissie onnodig. Voor de tuchtcommissie is dan ook vast komen te staan dat 
sprake is geweest van het trappen van een tegenspeler door beschuldigde. 
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Het trappen van een tegenspeler is niet aanvaardbaar en moet derhalve worden bestraft.  

Bij de strafoplegging houdt de tuchtcommissie rekening met alle feiten en omstandigheden 
waaronder het ten laste gelegde is begaan en met hetgeen bij de behandeling ter zitting naar 
voren is gekomen. 

De tuchtcommissie acht de straf zoals deze thans wordt geëist door de aanklager alleszins 
passend, opgebouwd uit 2 wedstrijden waarvan 1 voorwaardelijk voor de overtreding en de 
tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke wedstrijd die beschuldigde nog op zijn strafkaart had 
staan.ʺ  

De bewezenverklaring van de tuchtcommissie steunt op de navolgende bewijsmiddelen: 
 
- De schriftelijke verklaring d.d. 16 april 2013 van FC Twente-speler L. Castaignos; 

- De schriftelijke en mondelinge verklaring d.d. 17 april 2013 van beschuldigde; 

-  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 R. Reijenga namens 
ADO Den Haag, de zaak mondeling behandeld op 2 mei 2013.  
Tevens is op verzoek van appellant als getuige de scheidsrechter, de heer P. van Boekel, 
gehoord. 
 
Daarnaast 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 van oordeel dat hij moet worden vrijgesproken omdat hij het ten laste gelegde feit 
niet opzettelijk heeft begaan. 
 
Hiertoe voert appellant het navolgende aan. 
 
Er was sprake van een aanval van FC Twente waarbij FC Twente-speler Castaignos met de bal 
richting het strafschopgebied van ADO Den Haag liep. Speler Castaignos werd vervolgens uit 
balans gebracht door een andere speler van ADO Den Haag. Hij viel vervolgens op de grond en 
klemde de bal tussen zijn benen. 
Appellant probeerde in te schatten waar de bal was en stak zijn voet uit om de bal te zoeken en 
kwam daarbij tegen de rug van speler Castaignos aan. Appellant probeerde onder de rug van 
speler Castaignos door de bal te raken. Speler Castaignos is daarbij licht geraakt door 
appellant. Appellant had echter niet de opzet om zijn tegenspeler te raken. Daarna stapte 
appellant direct over zijn tegenstander heen, duidelijk met de intentie om hem niet te raken. 
 
De scheidsrechter floot voor een overtreding van speler Castaignos. Speler Castaignos kon de 
wedstrijd gewoon hervatten en volledig uitspelen. Op de tv-beelden is het moment waarop de 
voet het lichaam raakt niet waar te nemen. 
 
Appellant is dan ook van mening dat aan hem geen sanctie behoort te worden opgelegd 
aanzien niet bewezen is dat hij met opzet een tegenspeler heeft getrapt. 
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4. Vordering aanklager 
 
De aanklager is van oordeel dat het tenlastegelegde trappen van een tegenspeler reglementair 
en overtuigend is bewezen. 
 
De tv-beelden zijn wat de aanklager betreft helder; appellant maakt een trappende beweging 
met zijn been waarbij FC Twente-speler Castaignos geraakt wordt. Het is een zachte trap, geen 
volle uithaal. Appellant geeft aan dat hij zijn tegenspeler niet opzettelijk heeft geraakt maar naar 
het oordeel van de aanklager neemt appellant een risico door een trappende beweging te 
maken richting iemand die voor hem op de grond ligt.  
 
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 3 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. 17 december 
2012 op grond waarvan 1 wedstrijd voorwaardelijk openstaat. Deze voorwaardelijke 
veroordeling is in de strafeis verdisconteerd op dezelfde manier als in het schikkingsvoorstel en 
in de eis van de aanklager ter zitting van de tuchtcommissie. 
 
5. De beoordeling van de beslissing van de tuchtcommissie 
 
De commissie van beroep is van oordeel dat de tuchtcommissie op de juiste gronden heeft 
beslist met uitzondering van de op te leggen straf. 
 
6. De bewezenverklaring 
 
De commissie van beroep acht bewezen dat appellant zich tijdens de op 13 april 2013 
gespeelde wedstrijd ADO Den Haag - FC Twente  schuldig heeft gemaakt aan het trappen van 
een tegenspeler. 
 
7. De bewijsmiddelen 
 

De hiervoor vermelde bewezenverklaring steunt op de navolgende bewijsmiddelen: 

-  De schriftelijke verklaring d.d. 16 april 2013 van FC Twente-speler L. Castaignos, zakelijk 
weergegeven, luidende: 

ʺTijdens de op 13 april 2013 gespeelde wedstrijd ADO Den Haag – FC Twente dribbelde ik met 
de bal aan de voet richting het strafschopgebied, waarbij ik net voor de 16 meterlijn ten val 
wordt gebracht. Terwijl ik op de grond lag voelde ik ineens dat ik in mijn zij/rug werd geraakt.ʺ 
 
-   De schriftelijke verklaring van appellant d.d. 17 april 2013 alsmede de mondelinge verklaring 
ter zitting van de commissie van beroep, zakelijk weergegeven, luidende: 
 
ʺFC Twente-speler Castaignos had de bal en ging richting het strafschopgebied van FC Twente. 
Hij werd uit balans gebracht door mijn ploeggenoot Omeruo en kwam ten val. Ik probeerde in te 
schatten waar de bal was en stak mijn voet uit om de bal te zoeken en kwam daarbij tegen de 
rug van speler Castaignos aan waarbij speler Castaignos werd geraakt.ʺ 
 
- De waarneming van de commissie van beroep van de televisiebeelden, zijnde: 

ʺFC Twente-speler Castaignos heeft de bal aan de voet en rent richting het strafschopgebied 
van ADO Den Haag. Hij komt in aanraking met zowel ADO Den Haag-speler Omeruo als ADO 
Den Haag-speler Holla en valt op de grond. Hij klemt de bal tussen zijn benen.  
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Appellant staat naast de op de grond liggende Castaignos en trapt met zijn rechterbeen tegen 
de rug van Castaignos waarna appellant over Castaignos heen stapt. Castaignos grijpt naar zijn 
rug.ʺ 

8. Bespreking van het verweer 
 
Op basis van de tv-beelden die zijn vertoond tijdens de mondelinge behandeling, in samenhang 
met de verklaring van FC Twente-speler Castaignos alsmede de eigen verklaring van appellant, 
is de commissie van beroep van oordeel dat de gedraging van appellant een overtreding 
oplevert die als het trappen van een tegenspeler gekwalificeerd kan worden.  
Door de wijze waarop appellant zijn actie uitvoert, op het moment dat zijn tegenspeler vlak bij 
hem op de grond ligt, neemt appellant het risico dat hij zijn tegenspeler raakt.  
 
Het grote risico dat appellant in het leven roept bij het uitvoeren van zijn actie – namelijk het 
raken van de rug van Castaignos– komt voor rekening van appellant. Dat grote risico heeft hem 
er niet van weerhouden om zijn trappende beweging te maken. Aldus is sprake van 
voorwaardelijk opzet. 
 
De commissie van beroep zal de op 17 december 2012 aan appellant voorwaardelijk opgelegde 
straf (uitsluiting voor één wedstrijd) thans niet ten uitvoerleggen vanwege de betrekkelijk 
geringe ernst van het onderhavige feit en omdat de voorwaardelijke straf voor een andersoortig 
feit is opgelegd. 
 
De specifieke omstandigheden van het geval in aanmerking nemende, ziet de commissie van 
beroep aanleiding om de opgelegde straf te beperken op 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. 
 

10. De beslissing 
 
De commissie van beroep bevestigt de beslissing van de tuchtcommissie waartegen het beroep 
is ingesteld, met uitzondering van de strafmaat. 
 
Appellant wordt met ingang van 3 mei 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 2 (zegge twee) 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. 
 
De voorwaardelijke straf van 1 wedstrijd opgelegd op 17 december 2012 wordt thans niet  
omgezet in een onvoorwaardelijke straf en blijft derhalve gehandhaafd. 
 
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 3 mei 2013 door mrs. C.H.B. Winters, voorzitter, J. Loorbach en J.B.H. Röben, 
leden, bijgestaan door mr. N. Kok, secretaris. 


