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Aanpak van excessen en sanctiebeleid 
Onderdeel van het protocol Sportiviteit & Respect op en rond de voetbalvelden van 

de V.V. Asperen 
 
Inleiding 
Gezonde normen en waarden vormen de basis voor een goed functioneren van de samenleving. De 
V.V. Asperen is een onderdeel van deze samenleving en in een vereniging zijn afspraken en regels 
nodig om een gezond (sport)klimaat te creëren. 
De Voetbalvereniging Asperen wil door het protocol ‘Sportiviteit en Respect’ iedere betrokkene 
bekend en bewust maken van zijn of haar rol in het goed functioneren van de vereniging. 
 
Aanpak van excessen en sanctiebeleid 
Als onderdeel van de totale samenleving heeft ook iedere voetbalvereniging helaas te maken met 
excessen en onsportief gedrag. Binnen de lijnen, maar ook buiten het veld. 
Met enige bescheidenheid, mogen we echter vaststellen dat excessen binnen onze vereniging 
gelukkig uitzonderlijk zijn. Buiten de lijnen kunnen we vaststellen dat we ons over het algemeen 
netjes gedragen en ook binnen de lijnen zijn er nauwelijks buitensporige excessen. 
  
De vraag is, wat is de aanpak van de vereniging wanneer er zich een probleem voordoet? We kunnen 
hiervoor een heel uitgebreid beleidsdocument schrijven, waarin we tot in detail iedere specifieke 
situatie omschrijven. Het is sterk de vraag of dit in de praktijk zal leiden tot een passende oplossing? 
Er zullen vermoedelijk meer uitzonderingen zijn, dan beschreven regels.  
 
Aanpak en richtlijnen KNVB 
De KNVB is in 2012 gestart met een nieuwe aanpak. In de nieuwe aanpak wordt van verenigingen 
verwacht dat zij excessen direct melden bij de KNVB. Niet de verenigingen worden aangepakt, maar 
de veroorzakers.  
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.  
De nieuwe aanpak van de KNVB leidt ook tot het versnellen van de behandeling en het verbeteren 
van waarheidsvinding. Zaken worden sneller afgehandeld en korte procedures zorgen voor vaart in 
het proces. Hierdoor kunnen tuchtorganen binnen enkele weken uitspraak doen. De snelheid 
waarmee deze zaken worden afgehandeld zorgt overigens niet voor verlies aan nauwkeurigheid en 
kwaliteit. De KNVB heeft namelijk zijn tuchtorganisatie hierop ingericht. Zo is reglementair vastgelegd 
dat tuchtcommissies deze zaken altijd mondeling onderzoeken. Alle betrokkenen worden 
uitgenodigd om – in aanvulling op hun schriftelijke verklaring – de zaak mondeling nader toe te 
lichten. Deze stap levert de KNVB een enorme hoeveelheid extra werk op. Het zorgt echter wel voor 
grote verbetering in de waarheidsvinding. 
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Hulplijn noodgevallen 
Als er na een gewelddadige handeling op of rond het veld behoefte is aan spoedeisende hulp, is er 
voor leden van de KNVB een speciale hulplijn voor noodgevallen beschikbaar. Deze Hulplijn 
noodgevallen is bestemd voor acute noodgevallen als vechtpartijen en mishandelingen. De hulplijn is 
24/7 bereikbaar via 0800-2299555. 
 
Sanctiebeleid V.V. Asperen 
 De V.V. Asperen ondersteunt de aanpak van de KNVB en zal geweld en excessief gedrag direct 

melden bij de tuchtorganen van de KNVB 
 De V.V. Asperen accepteert de straffen van de KNVB en ziet toe op naleving 
 Bij geweld, vernieling en/of diefstal wordt aangifte gedaan bij de politie en wordt de schade 

verhaald op de veroorzaker 
 Rode kaarten worden op het wedstrijdformulier vermeld 
 Het bestuur van de V.V. Asperen behoudt de mogelijkheid tot het zelf opleggen van straffen 

en/of sancties, zoals: 
a. Waarschuwing 
b. Schorsing voor bepaalde duur 
c. Beëindiging lidmaatschap (royement) 

 

  


