JAARVERSLAG TUCHTCOMMISSIE 2010-2011
In de bijlagen van dit jaarverslag 2010-2011 treft u de cijfermatige gegevens aan van de 5
tuchtkamers, die van de 2 wedstrijdkamers zijn in het verslag zelf opgenomen. Daar waar cijfers
tussen () staan, zijn dat de cijfers van het vorige seizoen 2009-2010. Bij de gegevens van de
wedstrijdkamers is meestal een korte toelichting gegeven.
De communicatie tussen de verenigingen en de tuchtcommissie via tuchtcommissie@knkv.nl verloopt
in het algemeen uitstekend. In een aantal gevallen werden klachten ingediend over verschillende
onderwerpen. Deze werden doorgeleid naar de op het betreffende punt bevoegde instanties.
Een groot aantal vragen over de algemene wijze van werken van de tuchtcommissie (niet betreffende
een uitspraak) werd soms telefonisch, soms per e-mail beantwoord.
De tuchtcommissie stelt vast dat het jaarlijkse overleg tussen algemeen bestuur, reglementscommissie,
commissie van beroep en tuchtcommissie ook dit seizoen niet heeft plaatsgevonden. Het doet haar
deugd dat de nieuwe voorzitter van het KNKV heeft toegezegd dit jaarlijkse overleg weer in ere te
herstellen.
Tuchtkamers
De tuchtcommissie heeft voor de behandeling van de tuchtzaken de volgende verdeling gemaakt:
- kamer topkamer: korfballeague, hoofdklasse, overgangsklasse, eerste klasse, reserve hoofdklasse,
reserve overgangsklasse, hoofdklasse A-, B- en C-jeugd;
- vier regionale kamers: vanaf tweede klasse, vanaf reserve eerste klasse, alle overige jeugdklassen.
Bij districtsoverschrijdende wedstrijden gaat een zaak naar de kamer waaronder de vereniging van de
betrokkene valt. Bij meer dan één tuchtzaak in een districtsoverschrijdende wedstrijd waarbij beide
clubs betrokken zijn, gaan alle zaken naar de kamer van de thuisspelende ploeg.
Bij tuchtzaken die extra ingewikkeld zijn (reglementair, veel werk, buiten wedstrijdverband) en bij
aangiftes via een gedownload aangifteformulier beslist de algemeen voorzitter na bestudering van het
dossier aan welke kamer deze worden toegewezen of stelt hij een speciale kamer samen.
In het seizoen 2010-2011 moest per kamer het volgend aantal tuchtzaken worden behandeld:
- kamer Topkorfbal 43 (43)
- kamer Noord-West 40 (48)
- kamer Zuid-West 43 (37)
- kamer Noord 33 (23)
- kamer Oost/Zuid 65 (54)
Het totaal aantal tuchtzaken is, na de forse daling in het seizoen 2009-2010, weer iets gestegen: in
totaal van 205 naar 224. Opvallend is dat wederom een afname van het aantal tuchtzaken in de
veldkorfbalcompetitie plaatsvond. ‘Compensatie’ vond plaats in de zaalkorfbalcompetitie, waar de
toename van het aantal tuchtzaken gevonden kan worden.
De afhandeling van gele kaarten (boekingen) worden namens de tuchtcommissie automatisch door het
bondsbureau afgehandeld. In totaal werden in het seizoen 2101 (2245) gele kaarten getoond waaronder
de 30 (26) boekingen die ontstonden omdat de tuchtcommissie een rode kaart in een gele kaart
omzette. Er is dus sprake van een daling van het aantal gele kaarten van 6,4% en dat is opmerkelijk te
noemen, omdat het seizoen daarvoor ook al van een forse daling sprake was, toen 12%. De verdeling
van de boekingen was per district als volgt:
district Noord-West 608 (639)
district Zuid-West 482 (517)
district Noord 396 (411)
district Oost 482 (536)
district Zuid 133 (142)
Conform het gestelde in artikel 24 lid 5 van het tuchtreglement heeft de algemeen voorzitter de
bevoegdheid voorafgaande aan de behandeling van een tuchtzaak een voorlopige straf op te leggen.
Hij kan dat doen als het dossier nog niet volledig is of wanneer behandeling voor de volgende
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mogelijk is. In principe zal de algemeen voorzitter hiertoe alleen overgaan als de overtreding van
fysieke aard is, als van ten minste twee partijen verklaringen ontvangen zijn en als uit die verklaring
duidelijk wordt dat de behandelend tuchtkamer een straf zal opleggen. In dit verslagjaar heeft de
algemeen voorzitter negen maal (6) een voorlopige uitsluiting opgelegd.
Conform het gestelde in artikel 21 lid 1b van het tuchtreglement is een betrokkene bevoegd bezwaar te
maken tegen een te registreren boeking als gevolg van een formele waarschuwing in de volgende
gevallen:
1 bij vermeende persoonsverwisseling;
2 indien de scheidsrechter de formele waarschuwing heeft gegeven aan een ander dan degene die de
overtreding heeft begaan;
3 als de scheidsrechter bij het geven van de formele waarschuwing is afgeweken van de daaraan
verbonden vereisten.
De algemeen voorzitter beoordeelt of het bezwaar gegrond is.
In het verslagjaar 2010-2011 is eenmaal (7) bezwaar aangetekend. Omdat niet de juiste procedure is
gevolgd, is het bezwaar afgewezen.
Voorts ontving de tuchtcommissie vijf verzoeken (10) een formele waarschuwing in te trekken wegens
een vermeende fout van de scheidsrechter. Op grond van het gestelde in het Bestuursbesluit formele
waarschuwing en wegzending zijn alle verzoeken afgewezen.
Enkele opmerkelijke zaken uit het afgelopen seizoen.
- De kamer topkorfbal kreeg te maken met bijna een verdubbeling van het aantal tuchtzaken via een
aangifte. Daar waren enkele zaken bij die het functioneren van (bestuurs)functionarissen betroffen. Zij
overtraden de reglementaire bepalingen van het KNKV. Het leidde tot uitspraken waarin zij voor
enkele maanden werden geschorst als lid van het KNKV. De tuchtcommissie is ten principale van
mening dat iemand die de reglementen van het KNKV niet respecteert, een tijdje geen activiteiten
binnen het KNKV mag ontplooien en dus een schorsing verdient.
- In een drietal tuchtzaken zoals hiervoor genoemd hield een coach, ondanks de uitspraak dat hij geen
coachactiviteiten mocht uitoefenen, zich niet aan de straf. Praktisch is de coach zelf voor zijn doen en
laten verantwoordelijk en wordt hij daarvoor gestraft, maar ook de vereniging heeft naar het oordeel
van de tuchtcommissie de taak er op toe te zien dat de coach daadwerkelijk niet actief is gedurende de
periode van de opgelegde straf. Vandaar dat in één tuchtzaak ook het bestuur van die vereniging voor
de coachactiviteiten is gestraft, omdat daarin aantoonbaar het overtreden van de straf werd
gesanctioneerd.
- Een flink aantal jaren terug werd de tuchtcommissie voor het eerst geconfronteerd met een
dopingzaak. Die leidde toen tot een voorwaardelijke straf. Afgelopen seizoen moest de
tuchtcommissie zich buigen over een tweede dopingzaak. Nog niet zo lang geleden aanvaardde de AV
van het KNKV een Dopingreglement, dat inhoudelijk aansloot en was opgesteld door de Nederlandse
Doping Autoriteit. De tuchtcommissie stelde vast dat het Dopingreglement maar 3 mogelijke
uitspraken toelaat: vrijspraak, 1 jaar onvoorwaardelijke schorsing of 2 jaar onvoorwaardelijke
schorsing.
- Het is de tuchtcommissie gebleken dat in de opgestelde regels rond de jury(tafel) onduidelijkheid
bestaat over de (eind)verantwoordelijkheid over bepaalde zaken tussen juryvoorzitter en
scheidsrechter. Hierover is het bondsbestuur bericht. De tuchtcommissie bepleit dat deze
onduidelijkheid het komende seizoen wordt weggenomen in met name de taakomschrijving van de
juryvoorzitter. 3

Wedstrijdkamers
Het totale aantal aangiften in het seizoen 2010-2011 bedraagt 434; hetgeen een explosieve stijging
betekent ten opzichte van de voorgaande seizoenen (393, 292, resp. 289 zaken).
In onderstaande matrices zijn de zaken gescheiden naar karakter. De verdeling over de
topkorfbalcompetitie (korfballeague en hoofdklasse en de daarbij behorende reserve klassen en de
hoofdklasse A-jeugd), districten, de verschillende leeftijdscategorieën en de perioden van het
competitieseizoen is aangegeven. Tevens zijn de uitspraken vermeld.
Niet opkomen in de top- en wedstrijdkorfbalcompetitie
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