JVC Informatieblad incidenten
Bestemd voor : teambegeleiding (coaches, managers VOC voetbalteams)
Inleiding
Onze leden voetballen omdat ze er veel plezier aan beleven. Dit informatieblad gaat over incidenten
en wangedrag. Daar zou eigenlijk geen sprake van moeten zijn, maar de werkelijkheid is helaas
anders. De KNVB, de (meeste) voetbalclubs en Rotterdam Sportsupport doen er alles aan om
wangedrag aan te pakken en te komen tot een veilig sportklimaat. Het doel van de Rotterdamse
aanpak Veilig Voetballen is samenwerken aan een Rotterdams voetbalklimaat waarin sportiviteit en
respect centraal staan en dat zorgt voor nog meer plezier op en rond de velden. Binnen de
Rotterdamse aanpak wordt gestreefd naar een aanspreekcultuur en een eenduidig normen- en
waardenbeleid voor de Rotterdamse voetbalclubs. In dit informatieblad geven wij allereerst een
aantal tips en aanbevelingen waarmee jullie aan deze doelstelling kunnen bijdragen. Ook wordt
aangegeven hoe te handelen bij incidenten en wangedrag.
1. Gedragscode
VOC heeft een gedragscode (zie website onder algemeen). Uitgangspunt is dat zowel de
teambegeleiding als de spelers zich aan de gedragscode houden. Van de teambegeleiding wordt ook
verwacht dat zij spelers die zich niet aan de gedragscode houden daarop aanspreken.
VOC-leden behandelen de scheidsrechter met respect. De scheidsrechter staat boven de partijen en
wordt aldus behandeld. Verbale agressie, respectloze opmerkingen of ander wangedrag ten opzichte
van de scheidsrechter is ontoelaatbaar. Ook ten opzichte van de tegenstander en/of toeschouwer
gedraagt een VOC-lid zich correct en onthoudt zich van onbehoorlijk taalgebruik.
De nadruk ligt op sportief spel. De wedstrijd is een krachtmeting. Winnen is de spelbedoeling, en
daarmee is winnen belangrijk, maar we weten allemaal waar het toe leidt als we in het heetst van de
strijd de normen en waarden loslaten. Dan gebeuren er dingen die het voetbal verzieken. De eerste
oproep is dus om de normen en waarden van VOC steeds – actief - te blijven uitdragen.
2. De thuiswedstrijd
Bij de thuiswedstrijd treffen de teambegeleiders van de tegenstander en het thuisfront elkaar in de
commissiekamer. Van de teambegeleiding verwachten wij dat ook respectvol met de gasten wordt
omgegaan. De wijze waarop voorafgaand aan de wedstrijd een praatje wordt gemaakt met de
teambegeleiding van de tegenstander kan zeer sfeerbepalend zijn. In ieder geval heb je een idee met
wat voor mensen je te maken hebt, wat handig kan zijn gedurende de wedstrijd. Het is helemaal
goed gelukt als dit praatje je in staat stelt om gedurende de wedstrijd op respectvolle wijze met
elkaar te communiceren, en samen incidenten glad te strijken, mocht dat nodig zijn.
Dit seizoen is de Rotterdamse ‘handenschudactie’ ingevoerd. Voor aanvang van de wedstrijd vraagt
de scheidsrechter de teams zich op te stellen in twee rijen. Beide teams stellen zich dan op bij de
middellijn. Het thuisspelende team loopt langs om iedereen een hand te geven. “Het persoonlijke
contact draagt bij aan meer acceptatie en respect tijdens het duel zelf,” aldus Sportsupport.
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Er is niets op tegen om dit bij de wat risicovollere wedstrijden iets uit te bouwen. Laat de assistentscheidsrechter ook een praatje maken met de andere assistent. Wens elkaar een prettige wedstrijd.
3. De uitwedstrijd
Bij de uitwedstrijd wordt op vergelijkbare wijze gehandeld. Hier is sprake van een extra
contactmoment, namelijk het bezoek aan de commissiekamer. Maak ook hier gebruik van.
In de commissiekamer wordt het wedstrijdformulier ingevuld. Mocht dit in de toekomst meer en
meer digitaal gebeuren, vergeet dan toch niet een bezoek te brengen aan de commissiekamer. Zoals
we dat bij thuiswedstrijden fijn vinden dat iemand zich meld bij aankomst zodat we hen kunnen
verwelkomen vinden andere clubs dat ook fijn als wij dat zelf doen. Aandachtspunten met betrekking
tot de wedstrijd (indien nodig) kunnen hier aan de orde worden gesteld.
Een ander punt is dat jullie grensrechter de (club-)scheidsrechter gaat assisteren. De scheidsrechter
heeft de wedstrijdleiding en wie ervoor kiest om deze scheidsrechter te assisteren, behoort dus tot
zijn team. Ga er vanuit dat een scheidsrechter ook fouten maakt, maar blijf respectvol en ken je taak.
Het is niet aan de assistent scheidsrechter om de beslissingen te nemen. Dat doet de scheidsrechter.
4. Incidenten tijdens wedstrijden (uit en thuis)
Het kan voorkomen dat sprake is van een incident. Dit kan een geïsoleerd incident zijn, zoals een
onbesuisde actie in een overigens prima verlopende wedstrijd, maar met ernstige gevolgen. Er kan
ook meer aan de hand zijn. De regel is dat incidenten tijdens wedstrijden nog dezelfde dag van de
wedstrijd door de manager worden gemeld aan de voorzitter of de vicevoorzitter van de JVC. De
reden waarom wij dit willen is, omdat er dan onmiddellijk stappen kunnen worden genomen.
Van incidenten spreken we indien er sprake is van een directe rode kaart, het staken van een
wedstrijd of bij een excessieve overtreding. Van een excessieve overtreding is sprake bij:
a)

Buitensporig fysiek geweld jegens een individu of meerdere individuen;

b)

Ernstige bedreiging van een individu of meerdere individuen;

c)
Raak spuwen van een individu of meerdere individuen voor, gedurende dan wel na de
wedstrijd.
Van een excessieve overtreding kan onder meer sprake zijn indien de overtreding zelf, qua aard of
proportionaliteit, als buitensporig en/of ernstig kan worden aangemerkt en/of er meerdere
overtredingen zijn begaan en/of sprake is van enig toegebracht letsel, dan wel indien de gemaakte
overtreding op andere gronden, bijvoorbeeld opzet van de dader, kan worden aangemerkt als
excessieve overtreding, zulks ter beoordeling van de tuchtrechtelijke organen.
Wij verzoeken de teammanagers, indien een van bovengenoemde incidenten zich voordoet voor,
tijdens of na een wedstrijd van het desbetreffende team, daarvan direct (in ieder geval nog op
dezelfde dag) bij voorkeur telefonisch melding te doen bij Maurice Verhoeven (mobiel 06-20364060)
of bij Paulo das Dores (mobiel 06-22231618).
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Het is van belang dat er snelle melding wordt gedaan van een incident omdat er dan voortvarend kan
worden gehandeld, zowel richting team (vergaren van informatie, vernemen van zienswijze,
eventueel voorbereiden van verweer), tegenstander (vernemen van zienswijze, zonodig
deëscalerend optreden) en KNVB (eventueel voorbereiden van verweer).
In de meeste gevallen zal een schikkingsvoorstel worden gedaan door de KNVB. Daarin zal een lagere
straf zijn opgenomen dan de straf die zou kunnen worden opgelegd als het tot een volledige
behandeling van de zaak zou komen. Indien betrokkene niet binnen drie werkdagen na ontvangst
van het schikkingsvoorstel een gemotiveerd, schriftelijk verweerschrift heeft ingediend bij de KNVB,
wordt het schikkingsvoorstel geacht te zijn aanvaard en is de daarin genoemde straf definitief. Let
wel: het heeft slechts zin om verweer te voeren tegen het schikkingsvoorstel indien de richtlijn niet
juist is nageleefd (de feiten waren anders) en je daarvan bewijs kunt leveren (door middel van
verklaringen).
4. Wangedrag
Wangedrag kan van twee kanten komen. Wangedrag van eigen ouders en spelers voorkomen we
natuurlijk liever. Ieder wordt geacht zich aan de Gedragscode te houden. Van de coach en manager
wordt verwacht dat zij ingrijpen bij wangedrag van eigen spelers. Dat kan bijvoorbeeld door het
onmiddellijk wisselen van de speler. Om een de-escalerend effect te hebben dient ingrijpen en
aanspreken van spelers zichtbaar te zijn voor de scheidsrechter en de tegenpartij. Het is lastig voor
de teambegeleiding om de ouders tijdens de wedstrijd aan te spreken. Stel desnoods een ouder aan
als commissaris normen en waarden, die ouders in een onverhoopt geval tijdens de wedstrijd kan
aanspreken.
Ook kan sprake zijn van wangedrag van ouders en spelers van de wederpartij. Dat kan variëren van
belediging en intimidatie tot fysiek geweld en mishandeling.
Soms is dit aanleiding voor een team om niet verder te spelen en het speelveld te verlaten. Gevolg:
een tuchtrechtelijke behandeling en vaak een boete en eventueel ook nog één winstpunt in
mindering. Dit wordt vaak als een onterechte straf gezien, omdat het nu juist de bedoeling was om
de wedstrijd te de-escaleren. Toch is dit de consequentie die de KNVB aan het weglopen bij een
wedstrijd verbindt. De kans is aanwezig dat de commissie niet overgaat tot het opleggen van de
standaardstraf wanneer de tuchtcommissie voldoende en vooral kwalitatief goede rapportages
ontvangt, waarmee de verklaringen van de clubscheidsrechter en de thuisspelende vereniging
geobjectiveerd kunnen worden. Weet dus dat weglopen op zijn minst administratieve gevolgen zal
hebben.
Hoofdregel is dat de scheidsrechter de leiding heeft. Dus de beslissing over wat er gebeurt bij
wangedrag, is dus in eerste instantie aan de scheidsrechter.
Wat een team of de aanvoerder van een team altijd wel moet (proberen te) doen:
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Stel de scheidsrechter en de tegenpartij een afkoelingsperiode voor. Tijdens deze afkoelingsperiode
kunnen afspraken worden gemaakt voor het verdere verloop van de wedstrijd. Betrek hier niet alleen
de beide aanvoerders en de scheidsrechter in, maar ook aanwezige bestuursleden van de vereniging.
Indien een wedstrijd uiteindelijk toch gestaakt wordt:
Zorg dan voor kwalitatief voldoende rapportages, desgewenst ondersteund met getuigenverklaringen, waarin op duidelijke wijze omschreven wordt wat zich tijdens de wedstrijd en rond het
staken van de wedstrijd heeft voorgevallen. Vermeld daarin alle zelf waargenomen handelingen die
een rol hebben gespeeld bij het staken van de wedstrijd of het weigeren verder te spelen.
Meldpunt sport & geweld van de KNVB
Indien er na een gewelddadig incident op of rond het veld behoefte is aan ondersteuning is er voor
leden van de KNVB een speciale hulplijn voor noodgevallen beschikbaar. Deze hulplijn is 24/7
bereikbaar via 0800 - 22 99 555. Dit meldpunt inventariseert wat er precies gebeurd is. Ze noteren bij
welke vereniging het gebeurd is, wie er bij betrokken zijn en of er gewonden zijn. Ze bellen de politie,
wanneer dit nog niet gedaan is en bellen een contactpersoon van de KNVB die er verder mee aan de
slag gaat.
Tenslotte
Wij hopen met het bovenstaande meer duidelijkheid te hebben gegeven over de vraag hoe te
handelen in geval van incidenten. Gelukkig blijven dit incidenten. De KNVB organiseert 750.000
voerbalwedstrijden per jaar en de meeste verlopen prima.
Steeds meer Rotterdamse sportverenigingen werken aan een klimaat waar jeugdleden een veilig
gevoel hebben en zich daardoor goed kunnen ontwikkelen. In een veilig sportklimaat wordt positief
gecoacht, kennen ouders en kaderleden hun rol en wordt gewenst gedrag gestimuleerd. De
Rotterdamse aanpak veilig voetballen is een initiatief van de KNVB, de gemeente en Rotterdam
Sportsupport. Laten we hier samen met de andere verenigingen ons steentje aan bijdragen.
Jeugd Voetbalcommissie VOC
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