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Het bestuur s.v. DZC’68, hierna te noemen “de vereniging” heeft op 5 oktober 1995 kenbaar 
gemaakt om excessen / calamiteiten in en rond de voetbalvelden uit te bannen. De reden van de 
maatregelen wordt hierna aangegeven.  

Dit calamiteitenplan is een onderdeel van het Prettig Sportklimaat binnen de vereniging waar 
Positief Coachen tevens een onderdeel van is. Uitgangspunten van Positief Coachen zijn plezier en 
zelfvertrouwen. 

De focus binnen alle activiteiten op het gebied van sportiviteit en respect ligt op preventie en het 
stimuleren van wenselijk gedrag. Gebleken is echter dat preventie alleen niet voldoende is. Is er 
sprake van buitensporig gedrag? Dan past het om hard op te treden. Om die reden is de KNVB in 
het seizoen 2015 gestart met een nieuwe aanpak van excessen. 

De KNVB (amateursector) treedt momenteel hard op tegen voetbalverenigingen waar molestatie 
van scheidsrechters (assistent-scheidsrechters), discriminatie, spelverruwing en onsportief gedrag 
(zowel fysiek als verbaal) plaatsvindt. 

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe aanpak is het zwaarder straffen van excessief verbaal en 
fysiek geweld. De zwaardere straffen komen tot stand door een verhoging van de strafmaat en de 
invoering van minimumstraffen. 

Het bestuur van de vereniging staat volledig achter dit beleid en heeft in overleg met de senioren- 
en jeugdsector besloten om bij het signaleren en aantreffen van genoemde calamiteiten binnen de 
vereniging eveneens hard op te treden en passende straffen / sancties op te leggen naast de 
maatregelen van de KNVB. 

Er zal adequaat worden opgetreden tegen leden (trainers, leiders, spelers en ouders) die door 
onsportief gedrag de goede naam van de vereniging in diskrediet brengen. Ook bij diefstal en 
vernielingen in en rond de accommodatie van de vereniging en/of andere accommodaties zullen 
verregaande maatregelen worden genomen en de kosten worden verhaald op de daders. 

Het Bestuur hoopt echter dat het niet zover zal komen en dat men, als verenigingslid, elkaar tijdig 
corrigeert indien zaken dreigen mis te gaan en elkaar wijzen op de consequenties van gevolgen 
van negatief c.q. onsportief gedrag. 
 
Met name op de teamofficials (leider én trainers) wordt een dringend verzoek gedaan, en 
verwacht, om bij dreigende situaties in het veld tijdig in te grijpen en spelers te wisselen om 
escalaties te voorkomen. 

Voorkomen is beter dan genezen. 
Om duidelijk te maken wat de maatregelen concreet inhouden zijn de onderstaande richtlijnen 
opgesteld: 

A. Algemene richtlijnen; 
B. Omschrijving van feiten; 
C. Strafnormen. 
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A. Algemene richtlijnen 
1. Op grond van artikel 6, lid 1a en b, lid 2 en lid 3 van de Vereniging Statuten DZC’68 en 

rekening houdende met het gestelde in de punten 3, 4, 5 en 6 van de Algemene richtlijnen (A) 
zal door het bestuur de strafmaat worden bepaald en opgelegd; 
 

2. Wekelijks zal aan de hand van de ingevulde wedstrijdformulieren (coderingen) door het 
bestuur bekeken worden welk lid een (zeer) ernstig feit heeft begaan; 
 

3. Sancties / straffen kunnen eveneens worden opgelegd zonder dat deze formeel zijn 
geconstateerd door de scheidsrechter; 
 

4. In bijzondere gevallen wordt wenselijk geacht dat ook anderen dan de bij of 
krachtens A5 aangewezen leden van de Calamiteiten Commissie, tijdens de uitoefening van 
hun functie, als Buitengewoon Lid Calamiteiten Commissie (BLCC), te belasten met vaststellen 
en het rapporteren van buitensporig gedrag in en rondom het speelveld. 
 
Leden die de BLCC-status die, tijdens de uitoefening van hun rol, kunnen hebben zijn: 
a. scheidsrechterbegeleiders; 
b. observator. 

 
5. Opgelegde sancties – voortkomend uit overtredingen vermeld onder B1 en B2 – worden in 

beginsel door het Dagelijks Bestuur (DB), te weten de Calamiteiten Commissie, gegeven in de 
vorm van een alternatieve straf. Dit betekent dat bij: 
a. overtredingen vermeld onder B1 t.a.v. het betrokken lid per geschorste wedstrijd, 

opgelegd door de KNVB, deze straf door DB wordt verhoogd met vier (4) uur alternatieve 
straf. 

b. overtredingen vermeld onder B1b, c en d,  t.a.v. het betrokken team minimaal vier (4) 
wedstrijden gaat leiden als alternatieve straf. 

c. overtredingen vermeld onder B2 per geschorste wedstrijd, opgelegd door de KNVB, deze 
straf door DB wordt verhoogd met twee (2) uur alternatieve straf. 
 

6. De alternatieve straffen bestaan uit voorkomende werkzaamheden op en rondom de 
accommodatie en/of het zelf leiden van wedstrijden. Deze straffen worden in overleg – datum 
en tijdstip – met betrokkene(n) en toezichthouder uitgevoerd. 
 

7. Binnen vier (4) dagen na het begaan van het vergrijp kan het betrokken lid een gesprek 
aanvragen met DB om de toedracht van het gepleegde feit toe te lichten. Ook kunnen de 
teamofficials of aanvoerder een toelichting op het voorval geven; de opgelegde sanctie / straf 
zal zowel mondeling als schriftelijk worden medegedeeld aan het betrokken lid. Tevens zal de 
teamleiding en/of aanvoerder worden geïnformeerd. 
 

8. De opgelegde sanctie / straf gaat met onmiddellijke ingang in bij overtreding(en) vermeld 
onder B1. De onder B2 opgelegde sanctie/straf vindt plaats nadat de KNVB de straf heeft 
opgelegd en deze schriftelijk heeft bevestigd aan betrokkene en de secretaris van de 
vereniging. 
 

9. Tegen de door het DB opgelegde sanctie/straf is géén beroep mogelijk. Enkel, indien een 
royement (ontzetting uit het lidmaatschap) is uitgesproken kan betrokkene, ingevolge artikel 6 
lid 5 van de Statuten, binnen één (1) maand na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving in 
beroep gaan bij het DB. Bij recidive, verzwarende of verzachtende omstandigheden kan het 
Bestuur afwijken van de genoemde sancties vermeld onder C. 
 

10. De kosten - in rekening gebracht door de KNVB – van de onder B1 en B2 genoemde feiten 
dienen door het betrokken lid te worden betaald. De kosten met betrekking tot d punten B4, 
B5 en B6 zullen, door het Bestuur, aan de ouders / verzorgers van het jeugdlid en aan het 
senioren lid in rekening worden gebracht. 
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B. Onder het plegen van een (zeer) ernstig feit wordt verstaan: 

B1. a Beledigen Verwijzingen naar ziektes, geslachtsdelen naar  
5   Discriminatie t.a.v. seksuele geaardheid, ras, 

godsdienst of levensovertuiging van 

b Bedreigen Bedreigen met lichamelijk geweld / dood 6 

c Gewelddadige handeling Het slaan van  
 
 
 
4 
 
 
 
 

  Het wegduwen van 

  Aan arm trekken van 

  Aan shirt trekken van 

  In het gezicht duwen van 

  Het buitensporig gooien van een voorwerp / bal 
naar 

  Het geven van een kopstoot  aan 

  Het geven van een kniestoot aan 

  Het geven van een elleboogstoot aan 

d Spuwen Het spuwen naar 7 

de scheidsrechter en/of assistent-scheidsrechter door teamleden/speler. 

 

B2. a Beledigen Verwijzingen naar ziektes, geslachtsdelen naar  
5 Discriminatie t.a.v. seksuele geaardheid, ras, 

godsdienst of levensovertuiging van 

b Bedreigen Bedreigen met lichamelijk geweld / dood 6 

c Gewelddadige handeling Het slaan van  
 
 
4 

In het gezicht duwen van 

Het buitensporig gooien van een voorwerp / bal 
naar 

Het geven van een kopstoot  aan 

Het geven van een kniestoot aan 

Het geven van een elleboogstoot aan 

d Spuwen Het spuwen naar 7 

de tegenstander door speler. 

 

B3. a Beledigen Verwijzingen naar ziektes, geslachtsdelen naar  
5  Discriminatie t.a.v. seksuele geaardheid, ras, 

godsdienst of levensovertuiging van 

b Pesten Het pesten van - 

c Bedreigen Bedreigen met lichamelijk geweld / dood van 6 

d Gewelddadige handeling Het slaan van  
 
 
4 

 In het gezicht duwen van 

 Het buitensporig gooien van een voorwerp / bal 
naar 

 Het geven van een kopstoot  aan 

 Het geven van een kniestoot aan 

 Het geven van een elleboogstoot aan 

e Spuwen Het spuwen naar 7 

een medespeler vóór, tijdens en ná de training of wedstrijd door een medespeler. 

 

B4. Het opzettelijk misbruik maken van een spelerspas 

  

B5. (a) Het plegen van vernielingen in, aan en rondom de accommodatie 

(b) Het bekladden van de accommodatie 

     Eveneens van toepassing op accommodaties van de tegenstander 

  

B6. Het plegen van diefstal in en rondom de accommodatie 

     Eveneens van toepassing op accommodaties van de tegenstander 
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C. Sancties/straffen bij het plegen van de onder paragraaf B genoemde feiten. 

B1 a   Alternatieve straf van vier (4) dagdelen 

b  Alternatieve straf van vier (4) dagdelen 
t.a.v. team: minimaal 2 wedstrijden zelf leiden/fluiten 

c en d 1e keer Schorsing: half jaar 
t.a.v. team: minimaal 4 wedstrijden zelf leiden/fluiten 

2e keer (recidive) Royement 
t.a.v. team: seizoen zelf leiden/fluiten 

 

B2 
 

a en b  Alternatieve straf van minimaal één (1) dagdeel 

c en d 1e keer Alternatieve straf van minimaal twee (2) dagdelen 

2e keer Schorsing: maximaal vijf (5) wedstrijden 

3e keer Schorsing: maximaal half jaar 

 

B3 a, b en c  Schorsing: een alternatieve straf van 2 dagdelen en 
ontzegging deelname aan training i.o.m. trainer. 

d en e 1e keer Schorsing: een alternatieve straf van 4 dagdelen en 
ontzegging deelname aan training i.o.m. trainer. 

2e keer Schorsing: maximaal vijf (5) wedstrijden 

 

B4   Schorsing: vijf bindende wedstrijden(competitie en/of 
bekerwedstrijden). 

 Alternatieve straf van 5 dagdelen (20 uur) en betaling 
van de kosten (opgelegde boetes KNVB). 

 

B5 a en b 1e keer Schorsing: maximaal een half jaar of een alternatieve 
straf (afhankelijk van de ernst van het vergrijp) en 
betaling van de kosten. 
Eventueel onder begeleiding stellen van bureau JEKK 
bij structureel gedrag (in overleg met 
ouders/verzorgers). 

2e keer Royement 

 

B6  1e keer Schorsing: maximaal een half jaar of een alternatieve 
straf (afhankelijk van de ernst van het vergrijp) en 
teruggave van de goederen c.q. terugbetaling. 

 2e keer Royement 
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Toelichting t.a.v. KNVB-strafcodes 4 t/m 8 AV 

 

Strafcode 4 - Gewelddadige handeling 

Deze strafcode is van toepassing als een speler (of een persoon die mag plaatsnemen op de bank) 
buitensporige inzet of geweld gebruikt, zonder dat dit in strijd om de bal is. Voorbeelden van 
gewelddadige handelingen zijn: trappen, slaan, kopstoot, elleboogstoot, kniestoot, in het gezicht 
duwen en het met buitensporige inzet gooien van een voorwerp (of de bal). Handtastelijk 
optreden tegen de scheidsrechter of een assistent-scheidsrechter (bijv. wegduwen, aan arm 
trekken, aan shirt trekken) dient ook te worden beschouwd als een gewelddadige handeling. 
Indien bovenstaande buitensporige inzet of geweld is gebruikt tegen de scheidsrechter of een 
assistent-scheidsrechter dient eveneens disciplinair een alternatieve straf aan het betrokken team 
te worden opgelegd en dat is het zelf leiden van wedstrijden. 
Men is ook schuldig aan een gewelddadige handeling als er buitensporige inzet of geweld wordt 
gebruikt ten opzichte van een ploeggenoot, toeschouwer, wedstrijdofficial of enig ander persoon. 
Een gewelddadige handeling kan plaatsvinden zowel op het speelveld als daarbuiten. De bal kan al 
dan niet in het spel zijn. De scheidsrechter moet de speler (of bankzitter) die zich schuldig maakt 
aan een gewelddadige handeling van het speelveld zenden. In gevallen van een gewelddadige 
handeling op het speelveld tijdens het spel moet geen voordeelregel worden toegepast, tenzij er 
sprake is van een duidelijke scoringskans. De scheidsrechter moet de speler die zich schuldig 
maakte aan de gewelddadige handeling (en waarbij eerst voordeel is toegepast) van het speelveld 
zenden zodra de bal uit het spel is. 
 

Strafcode 5 - Beledigen 

Een speler (of een persoon die mag plaatsnemen op de bank) die grove, beledigende taal of een 
scheldwoord gebruikt, en/of gebaren maakt die grof of beledigend zijn, dient van het speelveld te 
worden gezonden. Onder grove of beledigende taal (o.a. ook verwijzingen naar ziektes, 
geslachtsdelen) moet ook onder alle omstandigheden discriminerende opmerkingen of uitingen 
worden verstaan. Onder discriminatie in relatie tot de spelregels wordt verstaan het zich door 
woord en/of gebaar opzettelijk beledigend uitlaten over mensen vanwege hun seksuele 
geaardheid, ras, godsdienst of levensovertuiging. Vertaald naar het speelveld gaat het om 
uitlatingen in de zin als eerder aangegeven door deelnemers aan de wedstrijd gericht tegen 
spelers, officials, publiek, etc. Bij een dergelijke ernstige overtreding is er maar één disciplinaire 
straf mogelijk en dat is veldverwijdering. 
Naast het gebruik van grove of beledigende taal is ook het maken van gebaren welke grof of 
beledigend zijn, strafbaar. Voor het maken van deze niet te tolereren gebaren gelden dezelfde 
normen als eerder omschreven bij het gebruik van grove of beledigende taal. De scheidsrechter 
moet rekening houden met de ernst (heftigheid) ervan. De scheidsrechter houdt de bevoegdheid 
om te bepalen of de taal en/of gebaren van een speler (of bankzitter) beschouwd dienen te 
worden als een belediging. 
 

Strafcode 6 - Bedreigen 

Een speler (of een persoon die mag plaatsnemen op de bank) die zich schuldig maakt aan het 
bedreigen van een tegenstander, maar ook van een ploeggenoot, toeschouwer, wedstrijdofficial of 
enig ander persoon, dient van het speelveld te worden gezonden. Een bedreiging aan het adres 
van een persoon kan zowel verbaal (mondeling) als non-verbaal (gebaar) zijn en houdt een gevaar 
in voor de persoon die wordt bedreigd. Onder bedreiging moet worden verstaan iemand bang 
maken door te dreigen met lichamelijk geweld of, erger, de dood. Het wegduwen en vastgrijpen 
bij een opstootje dient te worden bestraft met een gele kaart als de scheidsrechter deze 
handelingen als niet-gewelddadig beoordeeld. De aanstichters van het opstootje (meestal twee 
personen) worden dan bestraft met een gele kaart. De scheidsrechter houdt de bevoegdheid om 
te bepalen of er sprake is van een bedreiging. 
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Strafcode 7 - Spuwen 

Een speler (of een persoon die mag plaatsnemen op de bank) die zich schuldig maakt aan het 
spuwen van of naar een tegenstander, maar ook van of naar een ploeggenoot, toeschouwer, 
wedstrijdofficial of enig ander persoon, dient van het speelveld te worden gezonden. Spuwen is 
een smerige handeling die vaak uit minachting voor een persoon wordt gepleegd en dit dient dus 
streng te worden aangepakt. De scheidsrechter houdt de bevoegdheid om te bepalen of het 
spuwen gericht was tegen een persoon. 
 

Strafcode 8 - Overige overtredingen begaan door teamofficials 

Binnen de instructiezone aan de zijlijn (dug-out / reservebank) mogen plaatsnemen:  
• de (hoofd)trainer-coach/oefenmeester;  
• de assistent trainer-coach/assistent oefenmeester;  
• de teammanager  
• de elftalleider;  
• de verzorger;  
• de clubarts;  
• een verantwoordelijk bestuurslid;  
• maximaal 7 wisselspelers,  
Het totaal aantal personen mag niet meer dan 14 personen bedragen.  
 
Alleen vanuit de instructiezone en mits dit op beschaafde wijze geschiedt, mogen aanwijzingen 
aan de spelers worden gegeven. Slechts één persoon tegelijkertijd heeft de bevoegdheid om 
instructies te geven. Het is voor personen die zich in instructiezone mogen begeven verboden te 
daar te roken of in de directe omgeving daarvan te roken. De coach en de andere officials moeten 
binnen de grenzen van de instructiezone blijven. 
 
Wanneer een teamofficial het speelveld betreedt zonder toestemming van de scheidsrechter:  
• moet de scheidsrechter de wedstrijd onderbreken (dit hoeft niet direct wanneer de teamofficial 
niet ingrijpt in het spel of wanneer de voordeelregel kan worden toegepast);  
• moet de scheidsrechter hem van het speelveld verwijderen; wanneer hij onverantwoord gedrag 
vertoont, moet de scheidsrechter hem van het speelveld en de directe omgeving hiervan laten 
verwijderen 

 

 


