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Als clubbestuurders herkent u deze situaties wel. 

Een jeugdlid van de turnvereniging doet een oefening 

die net iets te moeilijk voor haar is en valt. Gebroken 

been. De organisator van een motorcrosswedstrijd 

‘vergeet’ extra strobalen langs het parcours te leggen 

waardoor een toeschouwer gewond raakt door een uit 

de bocht vliegende coureur. Of een amazone, zonder 

‘cap’, valt tijdens een dressuurwedstrijd van haar paard 

en loopt verwondingen aan haar hoofd op. 

Meestal lopen dit soort ongevallen met een sisser 

af, of is het alleen een verzekeringskwestie. Dan is 

er simpelweg sprake van een ongeval en heeft het 

slachtoffer gewoon pech. 

Maar soms is het meer dan alleen pech en kan een club 

aansprakelijk zijn voor de gevolgen van een ongeval.

Bekend is een uitspraak van de Hoge Raad over zo’n 

turnongeval. Wat was er aan de hand? Een turnster 

was tijdens een training bezig met een oefening 

op de ringen, de zogenaamde disloque, één van de 

moeilijkste turnonderdelen. De training werd verzorgd 

door een trainster van de club. Die trainster had 

echter weinig ervaring met dit turnonderdeel. De 

turnster viel en raakte zwaar gewond. Zij claimde 

vergoeding van haar schade van zowel de trainster 

als de turnvereniging. De rechter heeft dat ook 

gehonoreerd. 

De trainster was aansprakelijk omdat zij onvoldoende 

voorzorgsmaatregelen had getroffen om de gevolgen 

van een val te voorkomen. Zij stond zelf namelijk niet 

bij de turnster die met de disloque bezig was, maar 

liet dat over aan een jonge turner die de oefening 

zelf nog nooit had gedaan. Dat had de trainster niet 

mogen doen. Juist omdat het ging om een moeilijke en 

risicovolle oefening had de trainster zorgvuldiger te werk 

moeten gaan. Kortom: hoe groter de risico’s, hoe meer 

voorzorgsmaatregelen moeten worden getroffen.

Maar niet alleen de trainster was aansprakelijk: ook de 

turnvereniging werd verantwoordelijk gehouden voor 

het ongeval en moest de schade vergoeden. Waarom? 

De trainster had bij haar aanstelling juist verteld aan 

het bestuur dat zij weinig ervaring had met de disloque. 

Desalniettemin had de club haar de leiding bij deze 

oefening opgedragen. Dat had het bestuur niet mogen 

doen, aldus de rechter, en dus was ook de club zelf 

aansprakelijk.

Voor clubs (en haar besturen!) is het dus zaak alert te 

blijven op de vraag of binnen de club alle noodzakelijke 

voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen zijn getroffen. Zijn 

de trainers voldoende opgeleid en gediplomeerd? Zijn de 

technische voorzieningen in orde? Is de organisatie op 

orde? Zijn de leden bekend met de regels van de club?

Kortom: zorg voor de zorgplicht!
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