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Als voetballer krijg je wel eens te maken met een 

fanatieke tegenstander die een onnodig ‘tikkie’ uitdeelt. 

Tennissers willen de bal na een verloren punt nog 

wel eens hard naar de andere speler terugslaan. En 

hockeyers komen soms hard met elkaar in botsing 

wanneer de ene hockeyer oog heeft voor de bal, maar 

niet voor de andere hockeyer. Is nu de scheidsrechter 

de enige die deze acties kan sanctioneren? Of 

kan bijvoorbeeld de natrappende voetballer ook 

(juridisch) aansprakelijk worden gesteld op grond van 

onrechtmatig handelen? Aansprakelijkheid wordt in 

sport- en spelsituaties minder snel aangenomen dan 

in situaties waarin geen sprake is van beoefening van 

een sport of spel. De reden hiervan is dat sporters 

van elkaar mogen en moeten verwachten dat 

onvoldoende doordachte, verkeerd getimede of slecht 

gecoördineerde acties voorkomen op een sportveld.

Dat sporters echter niet alles van elkaar hoeven te 

accepteren blijkt wel uit het voorbeeld van voetballer 

A die door voetballer B werd getrapt nadat A de bal 

al had doorgespeeld. De rechter overwoog in dit 

geval dat, hoewel de deelnemers aan een sport tot 

op zekere hoogte gevaarlijke gedragingen van elkaar 

te verwachten hebben, speler B toch wel te ver was 

gegaan. Het natrappen door B werd bestempeld als 

onrechtmatig en B moest schadevergoeding betalen aan 

A. In een ander geval ging het om de situatie waarbij 

vier tennissers kruislings – één tegen één – op een 

baan ballen oversloegen. Eén van de tennissers kreeg 

een bal kort achter het net aangespeeld, waarop deze 

tennisser naar het net rende en de bal rechtdoor sloeg. 

Ongelukkigerwijs kwam de bal tegen het hoofd van 

een andere tennisser die hierdoor oog- en hersenletsel 

opliep. In dit geval overwoog de Hoge Raad nu juist 

dat er geen sprake was van aansprakelijkheid omdat 

onvoorzichtig handelen niet meebracht dat sprake was 

van een onrechtmatig handelen.

Dat bepaalde gedragingen niet thuishoren op een 

sportveld weten we allemaal. Dat er ook juridische 

consequenties aan een overtreding op een sportveld 

kunnen zitten wist waarschijnlijk niet iedereen. 

Tegelijkertijd weten we ook dat we van elkaar mogen

verwachten dat we tegen een (klein) stootje kunnen. 

De moraal van het verhaal is dan ook: Sporters ga tot 

het uiterste, maar ga niet te ver!

GA TOT HET UITERSTE,  maar trap niet na!
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