Aansprakelijkheid
Risico’s bij sportbeoefening / aansprakelijkheid
Omdat men tijdens het sporten zichzelf of ander letsel kan toebrengen draagt de beoefening
van sport en spel altijd een risico in zich. Met onze vrijwillige deelname aan sportbeoefening
aanvaarden wij dan ook – ongeacht welke sport of bewegingsvorm er wordt gekozen – de
hiervan verbonden risico’s.
Bij de beoefening van vechtsport, zoals karate wordt in het algemeen aangenomen dat er,
zowel voor de trainingen als voor de wedstrijden, als ware een stilzwijgend wederzijds
contract is afgesloten. In deze overeenkomst is dan vastgesteld dat men elkaar toestemming
heeft gegeven om te proberen de overwinning op de ander te behalen. Afhankelijk van de
stijl die wordt beoefend kan men ook kiezen voor een zgn. harde of zachte weg
(interpretatie). Met de keuze die is gemaakt zal men echter ook de risico’s van die gekozen
weg moeten accepteren.
Omdat door de risicoaanvaarding die aan deze sportbeoefening is verbonden niet snel
sprake van aansprakelijkheid jegens diegene aan wie overkomt, heeft men als
sportbeoefenaar grenzen in acht te nemen. Door het enkel overtreden van de spelregels
wordt het gedrag van de beoefenaar nog niet direct als abnormaal gevaarlijk beschouwd.
Wanneer tijdens een onschuldig balspel twee of meer sportbeoefenaars enthousiast achter
de bal aanrennen en vervolgens, op ongelukkige wijze, tegen elkaar botsen, waardoor een of
meer zichzelf of elkaar verwond, kan geen sprake zijn van opzet of grove schuld. Hetzelfde
geld voor allerlei vormen van bewegen, waar wij in de vechtsporten mee bezig zijn.
Risico voor het oplopen van letsel wordt dus (helaas) beschouwd als horende bij de
sportbeoefening. Als algemene regel geldt hier dat bij normale deelname aan
sportactiviteiten geen recht bestaat op schadevergoeding cq. Aansprakelijkheidsstelling ten
opzichte van sportinstituut of medestudent. Een uitzondering hiervoor zou kunnen worden
gemaakt bij abnormaal gevaarlijk gedrag, gemeten aan hetgeen bij de beoefening van
desbetreffende sport als normaal wordt geacht. Daarbij zal dan als regel moeten zijn van
grove schuld of opzet.
Omdat een ongelukje vaak in een klein hoekje zit kunt u eventueel zelf overwegen een
ongevallen verzekering (die dekking geeft voor vormen van amateur-sportbeoefening) af te
sluiten voor eventuele geldelijke gevolgen van “ongelukjes” bij de sportbeoefening. Uw
sportschool, leraar en medestudent kunt u in normale gevallen hiervoor dus niet
aansprakelijk stellen.
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