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Agressie,	  wat	  verstaan	  we	  daaronder?	  
Onder	  agressie	  verstaan	  we	  alle	  gedrag	  dat	  gericht	  is	  op	  het	  fysiek	  of	  mentaal	  raken	  en	  /	  
of	  bezeren	  van	  een	  ander,	  anders	  dan	  wat	  redelijkerwijs	  hoort	  bij	  het	  voetbalspel.	  

Nee	  tegen	  onderlinge	  agressie	  
Agressie-‐incidenten	  zijn	  in	  onze	  club	  absoluut	  ongewenst.	  Daarbij	  is	  niet	  relevant	  of	  het	  
gaat	  om:	  

• Agressie	  tegen	  spelers	  of	  officials	  van	  een	  andere	  club	  
• Agressie	  tegen	  spelers	  of	  officials	  van	  onze	  eigen	  club	  

Aanwezige	  leiders,	  trainers,	  coaches,	  ouders	  die	  het	  incident	  zien	  gebeuren	  grijpen	  
onmiddellijk	  in	  om	  verdere	  escalatie	  te	  voorkomen.	  De	  eerste	  maatregelen	  die	  getroffen	  
worden,	  komen	  van	  hen,	  naar	  inschatting	  van	  het	  moment	  en	  de	  omstandigheden.	  

Rol	  trainer	  /	  leider	  
De	  trainer	  /	  leider	  van	  de	  betrokken	  speler(s)	  neemt	  meteen	  na	  het	  incident	  enkele	  
maatregelen.	  

• Agressor	  wordt	  gehoord	  
• Slachtoffer	  wordt	  gehoord	  
• Ooggetuigen	  worden	  gehoord	  
• Agressor	  wordt	  naar	  huis	  gestuurd	  
• Ouders	  Agressor	  worden	  ingelicht	  
• Er	  wordt	  dezelfde	  dag	  nog	  rapport	  opgemaakt	  over	  het	  incident	  en	  dit	  wordt	  

doorgegeven	  aan	  het	  bestuur	  met	  de	  melding	  van	  het	  incident.	  

Rol	  bestuur	  
De	  melding	  wordt	  behandeld	  door	  de	  Jeugdvoorzitter	  of	  door	  de	  senioren	  voorzitter	  
(afhankelijk	  van	  het	  incident).	  	  

• Het	  bestuur	  neemt	  contact	  op	  met	  (de	  ouders	  van)	  de	  betrokken	  leden.	  	  
• De	  betrokken	  leden	  worden	  (met	  hun	  ouders)	  uitgenodigd	  voor	  een	  gesprek	  om	  

het	  incident	  nogmaals	  door	  te	  nemen.	  Het	  rapport	  van	  de	  trainer	  ligt	  daarbij	  op	  
tafel.	  

• Na	  dit	  gesprek	  neemt	  het	  bestuur	  een	  besluit	  over	  de	  consequenties	  van	  het	  
incident.	  

	  



Protocol	  Agressie-‐incidenten 	  

Protocol	  Agressie-‐incidenten	  bij	  SV	  Olympia’25:	  versie	  28	  september	  
	  

Uitspraak	  over	  maatregelen	  
Op	  grond	  van	  de	  informatie	  die	  zo	  verzameld	  is	  zal	  het	  bestuur	  uitspraak	  doen	  over	  
mogelijk	  consequenties.	  Daarbij	  kan	  gedacht	  worden	  aan:	  
	  

• Waarschuwing	  (het	  incident	  is	  vastgelegd,	  recidive	  wordt	  bestraft)	  
• Schorsing	  voor	  één	  -‐	  of	  enkele	  weken.	  	  
• Verwijdering	  	  van	  de	  club	  

	  
Het	  besluit	  van	  het	  bestuur	  wordt	  medegedeeld	  aan	  de	  betrokken	  spelers	  en	  aan	  de	  
team	  leiders	  /	  trainers	  /	  coaches.	  
De	  communicatie	  naar	  de	  overige	  teamleden	  wordt	  gedaan	  door	  de	  leider	  van	  het	  team.	  	  
	  
Voorafgaand	  aan	  de	  hervatting	  na	  een	  tijdelijke	  schorsing	  worden	  afspraken	  gemaakt	  
over	  gedrag	  en	  consequenties	  in	  de	  toekomst.	  Die	  afspraken	  worden	  vastgelegd	  en	  
ondertekend	  door	  alle	  bestuur,	  trainer,	  speler	  (en	  diens	  ouders).	  

Beslismatrix	  
	   1e	  keer	   2e	  keer	   3e	  keer	  
Verbale	  agressie	  
zoals	  schelden	  en	  
pesten	  

Waarschuwing	   1	  week	  schorsing	   3	  weken	  schorsing	  

Dreigen	   2	  weken	  
schorsing	  

royement	   	  

Fysiek	  geweld	   2	  weken	  
schorsing	  

royement	   	  

Melding	  bij	  KNVB	  
Agressie-‐incidenten	  tijdens	  wedstrijden	  worden	  door	  de	  scheidsrechter	  altijd	  bestraft	  
met	  een	  rode	  kaart	  en	  gemeld	  bij	  de	  KNVB.	  
De	  KNVB	  heeft	  haar	  eigen	  strafmaat	  en	  communiceert	  die	  altijd	  binnen	  een	  week.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


