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SPORTCORNER b

In een eerdere column werd al uiteengezet dat een 

sporter die handelt in een civielrechtelijke sport- en 

spelsituatie een wat grotere mate van ‘vrijheid’ heeft 

dan een persoon die handelt buiten zo’n situatie. Met 

andere woorden: een onrechtmatige daad wordt minder 

snel aangenomen wanneer sprake is van een sport- en 

spelsituatie. Deze beperkte aansprakelijkheid kan ook 

worden doorgetrokken naar strafrechtelijke situaties, 

maar is ook in deze situaties niet onbegrensd, zo bleek 

maar weer eens uit een uitspraak van het Gerechtshof te 
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Tijdens een ijshockeywedstrijd slaat een speler, in 

een dood spelmoment, zijn stick in het gezicht van 

een tegenstander. Deze klap komt bij de tegenstander 

dusdanig hard aan dat hij ernstig letsel overhoudt; een 

gebroken onderkaak, afgebroken tanden, afgebroken 

kiezen en een gescheurde onderlip. 

Het slachtoffer doet aangifte van het feit en het 

Openbaar Ministerie besluit tot vervolging van de 

verdachte over te gaan. Tijdens het proces wordt door 

de raadsman van de verdachte – onder meer – naar 

voren gebracht dat bij het deelnemen aan een sport als 

ijshockey het risico op letsel op de koop toe moet worden 

genomen, óók indien dat letsel het gevolg is van een 

overtreding. De raadsman stelt dan ook dat de verdachte 

dient te worden vrijgesproken. 

De rechter verwerpt dit verweer en stelt dat deelnemers 

aan een sport inderdaad tot op zekere hoogte 

gedragingen van elkaar (over en weer) te verwachten 

hebben. Bepaalde overtredingen zijn inherent aan 

een ijshockeywedstrijd en het begaan daarvan is 

voor de deelnemers aan een dergelijke wedstrijd 

redelijk voorzienbaar. Grove, roekeloze overtredingen 

behoren echter nadrukkelijk niet tot het door spelers te 

aanvaarden risico. Van een dusdanig grove, roekeloze 

overtreding is naar het oordeel van de rechter in dit geval 

ook sprake. 

De rechter ‘acht wettig en overtuigend bewezen’ dat 

de dader het ten laste gelegde feit (het opzettelijk 

toebrengen van zwaar lichamelijk letsel) heeft begaan 

en veroordeelt de verdachte tot een werkstraf voor de 

duur van 40 uren. Indien deze niet naar behoren wordt 

verricht krijgt de dader 20 dagen jeugddetentie opgelegd. 

De les die kan worden getrokken uit deze uitspraak is 

dat men in sport- en spelsituaties – óók in strafrechtelijk 

opzicht – zich ook te houden heeft aan de wet. Een sport- 

en spelsituatie is dus uitdrukkelijk geen vrijbrief voor het 

begaan van (strafrechtelijke) overtredingen!

Echter, de kaders zijn wel degelijk anders. Stel dat de 

verdachte in dit geval bijvoorbeeld zonder opzet de stick 

in een duel om de puck (‘per ongeluk’) in het gezicht had 

geslagen dan had de uitspraak van de rechter wellicht 

anders geluid.

Marnix Smit, marnix.smit@kienhuishoving.nl

Advocaat Sportrecht bij KienhuisHoving advocaten en notarissen

KienhuisHoving advocaten en notarissen | Pantheon 25 | 7521 PR Enschede | T. 053 – 4804 234


