JAARVERSLAG TUCHTCOMMISSIE 2016-2017
In het competitiejaar 2016-2017 moest de tuchtcommissie ongewild afscheid nemen van twee leden. Op 17
december 2016 overleed onverwachts Sietze van der Heide, sinds jaar en dag de trouwe en bevlogen secretaris
van de kamer noord. Bij zijn uitvaart werd gerefereerd dat hij naast zijn werk voor de tuchtcommissie ook op
andere plaatsen functies vervulde. Sietze van der Heide was voor zijn vereniging LDODK een clubmens pur
sang.
Op 13 mei 2017 overleed Bas in ‘t Veld. Hij was bij de CKB al lid van de strafcommissie, dus voor de fusie
met de KNKB in 1970 en is al die jaren lid van de straf- of tuchtcommissie gebleven, later ook als voorzitter
van de kamer zuid-west en lid van de kamer topkorfbal. Hij had al te kennen gegeven geen herbenoeming
meer aan te gaan. Hij was erelid van CKB én KNKV, plichtsgetrouw, integer en consciëntieus.
De tuchtcommissie ervaart het overlijden van beide trouwe leden als een groot verlies en zal hen met respect
in gedachten houden.
Het aantal tuchtzaken is afgelopen seizoen is weer afgenomen, van 129 naar 104 zaken, waarmee de dalende
tendens van de jaren daarvoor na een kleine stijging vorig seizoen wordt voorgezet.
De ontwikkeling van het aantal tuchtzaken van de afgelopen vijf seizoenen tegen personen ziet er als volgt uit:
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
180
151
119
129
104
Niet alleen het aantal rode kaarten nam af, ook het aantal getoonde gele kaarten werd minder: van 1825 naar
1751. Het aantal rode kaarten dat na beoordeling door de tuchtcommissie in een gele kaart werd omgezet werd
gehalveerd, van 18 naar 8.
Opvallend is het toenemend aantal tuchtzaken als gevolg van een aangifte. Beperkte zich dat in het verleden
tot een enkele aangifte, dit seizoen nam het aantal toe van 6 tot 21.
Het aantal tuchtzaken per district (per kamer) fluctueert per seizoen; daaruit vallen geen conclusies te trekken.
Ook dit seizoen kreeg de tuchtcommissie bij aangiftes ongevraagd steeds meer opgenomen beelden
toegezonden. Soms kan dat inderdaad van belang zijn voor de beoordeling van het gebeurde. Nochtans kan de
tuchtcommissie niet alleen op grond van videobeelden tot een oordeel komen, deze kunnen slechts ter
ondersteuning van de ontvangen verklaringen dienen. Een enkele keer is er voor de tuchtcommissie aanleiding
zelf om gemaakte videobeelden te vragen.
Hoewel de tuchtcommissie ernaar streeft kwalitatief goed werk af te leveren, kan helaas ook een misslag
voorkomen. In één aangifte heeft de tuchtcommissie aan de betrokkene een – zo bleek haar na reflectie –
verkeerde in staat van beschuldiging uitgebracht. De tuchtcommissie restte niets anders dan de zaak buiten
behandeling te stellen. De tuchtcommissie betreurt deze misslag en heeft intern maatregelen getroffen om
dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen.
De op voorschrift van NOC*NSF sinds het seizoen 2012-2013 ingestelde kamer seksuele intimidatie en
discriminatie heeft dit seizoen twee zaken ter behandeling gekregen. In de eerste twee seizoenen waren dat er
elk seizoen één en vorig seizoen geen.
De tuchtcommissie kreeg voorts een dopingzaak ter behandeling voorgelegd. Bij een controle van de
Dopingautoriteit op 4 december 2016 werd bij een speler uit de Korfbal League een verboden middel in het
afgenomen urinemonster aangetroffen. Conform het Dopingreglement legde het Bondsbestuur deze speler op
30 december 2016 een ordemaatregel op en deed het op 6 maart 2017 aangifte. De behandeling van deze zaak
nam, vooral door het aantal reglementair vastgestelde termijnen, lange tijd in beslag. Op 17 mei 2017 deed de
tuchtcommissie uitspraak: schorsing als lid van het KNKV voor 15 maanden.
Een dalende tendens in het aantal behandelde zaken is ook te zien bij wedstrijdzaken: 62 - 59 - 54 - 42.
Vooral in de 1e helft van het veldseizoen werden maar weinig zaken ter behandeling aangedragen: 6. Het
aantal behandelde zaken in de 2e helft van het veldseizoen was relatief hoog: 18. Vooral het aantal zaken

betreffende ‘niet opkomen’ (vaak het niet in acht nemen van de geldende regels bij het verplaatsen van een
wedstrijd) steeg tegen het einde van een competitie.
Het aantal behandelde zaken betreffende het niet accepteren van een schikkingsvoorstel is t.o.v. het seizoen
2016-2017 weer iets gestegen, nadat het in het seizoen 2015-2016 fors was gedaald (van 18 naar 7). Het
KNKV heeft in het afgelopen seizoen 293 keer een schikkingsvoorstel verstuurd, 26 keer voor een
ongerechtigde speler, 267 keer voor ‘niet opkomen’.
Het aantal zaken betreffende gestaakte wedstrijden is gedaald van 21 naar 17 en daarmee nagenoeg gelijk aan
het aantal in seizoen 2014-2015
De wedstrijdkamer heeft een aantal van het reguliere afwijkende zaken behandeld. In één geval werd een
ingevallen ongerechtigde speler niet op het DWF vermeld, in een ander geval werd een fictieve uitslag op het
DWF ingevuld, nadat de wedstrijd wegens een ernstig ongeval voortijdig was beëindigd. Ook werd een
wedstrijd voortijdig beëindigd tijdens een langdurige blessurebehandeling.
De tuchtcommissie heeft een uitgebreide cijfermatige uitwerking gemaakt van aantallen tuchtzaken,
opgelegde straffen en andere gegevens. Deze uitwerking is te vinden op de KNKV-site.

