Straffen en het Strafbeleid
Normen en waarden
" sportiviteit en respect "
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Inhoudsopgave
Inhoudsopgave ............................................................................................................................. 1
Inleiding......................................................................................................................................... 2
Wangedrag en onsportiviteit........................................................................................................ 2
De mogelijkheden en de middelen............................................................................................... 2
Het sanctiebeleid .......................................................................................................................... 2
1.
2.

Straffen bij wedstrijdgerelateerde situaties:................................................................... 2
Straffen bij niet-wedstrijdgerelateerde situaties: ............................................................ 2

De uitvoerders van het beleid ...................................................................................................... 2
Het bestuur.......................................................................................................................... 2
De commissies .................................................................................................................... 2
De trainers/coaches............................................................................................................. 2
De spelers of speelsters ...................................................................................................... 2
Slotwoord ...................................................................................................................................... 2
Bijlage 1......................................................................................................................................... 2
Gele kaarten veldhockey ..................................................................................................... 2

29-5-2009

Beleidsplan strafcommissie MHC Goirle

1

Inleiding
Uitgangspunt is dat er bij MHC Goirle op een sportieve wijze wordt gehockeyd en dat
spelers/speelsters, maar ook niet spelende leden, supporters en anderen die zich rondom
de hockeyvelden bevinden, zich daarbij houden aan een aantal normen en waarden
waarvan wij met zijn allen vinden dat deze nageleefd dienen te worden. Reden om die
normen en waarden in dit beleidsstuk vast te leggen. Daarnaast wordt aangegeven wat
het beleid is van de KNHB bij straffen die tijdens de wedstrijden zijn opgelegd en wat wij
met zijn allen kunnen doen om sportiviteit en respect in onze club hoog te houden.
Doelstelling: Het bevorderen van het respectvol met elkaar omgaan van alle
leden en belangstellenden die zich bevinden op het complex van MHC Goirle.
Door middel van een aantal duidelijke afspraken en het vastleggen van regels en normen
dienen de sfeer, het zich thuis voelen binnen de club, en de sportiviteit verbeterd te
worden.
De vastgestelde normen en de daaruit voortkomende afspraken dienen gevolgd te worden
door alle leden van de club. De strafcommissie ziet toe op de naleving hiervan en draagt
het beleid intern en extern uit. Hiertoe bestaat de commissie uit twee leden en een
bestuursafgevaardigde. Met inachtneming van het vastgestelde beleid adviseert de
strafcommissie het bestuur in die zaken waarin is gehandeld in strijd met dat beleid. De
uiteindelijke verantwoordelijkheid inzake sanctietoepassing ligt bij het bestuur, in die zin
dat het bestuur – gezien het door de strafcommissie gegeven advies - een besluit neemt
inzake de sanctietoepassing.

29-5-2009

Beleidsplan strafcommissie MHC Goirle

2

Wangedrag en onsportiviteit
Wat is wangedrag? Wat vinden wij wangedrag? Wat is onsportief en waar liggen onze
grenzen?
Uit: "Sportiviteit en Respect" van NOC-NSF, sportbestuur en –management
Een sportieve invalshoek:
Dagelijks genieten miljoenen Nederlanders van sport. Een groot aantal hiervan is
actief als sporter, maar ook als trainer, scheidsrechter, bestuurder en vrijwilliger zijn
vele mensen actief. Sport staat voor plezier en ontspanning. Sport en bewegen zijn
een onderdeel van de samenleving. Meer dan ooit wordt aan sport gedaan. In
clubverband, zwembaden, buurten, pleintjes en onderwijs. Van topsport tot
recreatie, van bedrijfsfitness tot aquajogging en van media tot aan het imago van
producten -op uiteenlopende wijze lijkt alles en iedereen te zijn aangestoken door
het 'sportiviteitvirus.
De sport is natuurlijk geen eiland in de samenleving, ze is juist een belangrijk
onderdeel hierbinnen. Dit betekent niet alleen dat sport een belangrijke
maatschappelijke waarde kan hebben, maar ook dat tendensen die voorkomen in
de samenleving, zich ook kunnen manifesteren binnen sport en bewegen. Helaas
zien we daar ook negatieve verschijnselen zoals zware overtredingen,
scheldpartijen, schreeuwende ouders, trainers die regelovertredingen aanmoedigen
en agressief of zelfs gewelddadig gedrag door spelers en supporters.
Bovenstaande bevestigt dat maatschappelijke tendensen eveneens doorklinken op en
rond de sportvelden. Ook daar is er sprake van overwegend goed gedrag, afgewisseld
met momenten van wangedrag.
Hieronder wordt een aantal voorbeelden genoemd dat naar het oordeel van de
strafcommissie behoort tot "niet wenselijk gedrag". Mocht zoiets zich voordoen, dan is een
adequate reactie door middel van een strafmaatregel of vermaning op zijn plaats.
Opgemerkt dient te worden dat deze opsomming niet limitatief is.
Het gedrag rondom de velden: afval laten slingeren, schelden, ruzie maken, materiaal,
veld, omheining of paviljoen vernielen
Het gedrag op of nabij het terrein: lawaaioverlast, vernieling andermans eigendommen,
misbruik van faciliteiten van de club.
Het gedrag in de wedstrijd of bij de training: schelden, slaan, weglopen of opzettelijk
gevaarlijk spel
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De mogelijkheden en de middelen
Problemen en conflicten ontstaan uit verschillende situaties, op verschillende momenten,
met verschillende doelen, in verschillende groepen. Niet ieder conflict of probleem zal
leiden tot wangedrag of tot gedrag dat bestraft moet worden.
Het is belangrijk dat er duidelijkheid en eenduidigheid is over de wijze waarop we gedrag
kunnen beïnvloeden. Verschillende mogelijkheden zijn:








Problemen inventariseren en registreren;
Voorstellen formuleren en adviezen geven aan uitvoerders van het beleid;
Signaleren of gemaakte afspraken uitgevoerd worden;
Communicatie met betrokken commissies en bestuur over vastgestelde regels;
Waarderen en stimuleren van wenselijk gedrag;
Het beleid op afgesproken momenten evalueren en actualiseren;
Zorgen voor een goede publicatie en eenduidigheid naar ouders en
spelers/speelsters.

Uitqanqspunt voor het realiseren van de doelstelling is de voorbeeldfunctie.
Willen we het gedrag van de leden van MHC Goirle positief beïnvloeden, dan moeten de
verantwoordelijke functionarissen, zoals bestuursleden, commissieleden, trainers,
coaches, eigen scheidsrechters en spelleiders, het goede voorbeeld geven. Zij zijn het die
zich dienen te gedragen overeenkomstig de afgesproken gedragsnormen op en rond het
hockeyveld. Correct gedrag dient de norm te zijn waaraan anderen zich kunnen spiegelen.
Het is ongeloofwaardig om van bijvoorbeeld spelers en ouders te eisen dat ze zich correct
gedragen als voornoemde functionarissen het zelf niet doen.
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Het sanctiebeleid
Weliswaar gaan we er vanuit dat ons beleid met betrekking tot normen en waarden een
positieve invloed heeft op het gedrag van de leden binnen onze club. Realiteit zal echter
zijn dat het gedrag van een lid dan wel van een groep leden getoetst dient te worden aan
dit beleid. Daarom is het hoofdstuk ‘Sanctiebeleid’ opgenomen. Dit beleid geeft aan welke
straffen en maatregelen opgelegd kunnen worden indien normen en waarden overtreden
worden, of indien er niet met respect en vanuit sportiviteit wordt gehandeld.

1.

Straffen bij wedstrijdgerelateerde situaties:

De KNHB geeft hierin een duidelijke richtlijn en een strafwijzer die wij als vereniging
volgen (zie bijlage 1).
Dit betekent in de praktijk dat:
 Elke kaart of verwijdering uit de wedstrijd geregistreerd wordt bij de strafcommissie;
 De overtreder dient altijd direct na het gebeuren een e-mail naar de strafcommissie
(strafcom@mhcgoirle.nl) te sturen met daarin tekst en uitleg over hetgeen is gebeurd;
 Indien een speler of speelster een tweede gele kaart (tijdelijke verwijdering) krijgt, kan
een gesprek volgen tussen overtreder en de strafcommissie. De ernst van de
overtreding is bepalend of er een gesprek volgt. De strafcommissie beoordeelt dit aan
de hand van de verkregen informatie van de overtreder, van de coach/trainer en van
de scheidsrechter;
 Indien een speler of speelster een derde gele kaart krijgt en in alle gevallen dat er een
rode kaart is gegeven, volgt een gesprek tussen overtreder en strafcommissie;
 Naast de door de KNHB opgelegde strafmaatregelen kan de strafcommissie het
bestuur adviseren om een andere straf toe te passen;
 Vanaf de B-jeugd wordt de door de KNHB opgelegde geldboete (zie bijlage 1) door de
club op de speler of speelster teruggevorderd;
Boetes opgelegd door de KNHB vanwege te laat of onvolledig ingevulde formulieren
worden verhaald op het betrokken team ( € 10 inclusief administratiekosten).

2.

Straffen bij niet-wedstrijdgerelateerde situaties:

Het gaat hierbij om gedrag op het terrein van MHC Goirle dat niet getolereerd wordt, zoals
het vernielen van materialen van de club, het niet nakomen van afspraken (bijvoorbeeld
met betrekking tot het fluiten van wedstrijden), baldadig gedrag, ruzieachtig gedrag.
Enkele voorbeelden van op te leggen maatregelen zijn de volgende. Ook hier wordt
overigens opgemerkt dat deze opsomming niet limitatief is.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Extra fluitbeurt(en);
Paviljoen schoonmaken;
Assisteren bij clubactiviteiten (bijvoorbeeld toernooi) door mee te helpen opruimen
dan wel hand- en spandiensten te verrichten;
Gastheer/gastvrouw zijn op zaterdag, om de gastvrijheid en gezelligheid van onze
club uit te dragen;
Schorsing;
Schoonmaken van terras / papierprikken rondom de velden I prullenbakken velden
legen.

In geval van opzettelijke vernieling zal overigens in beginsel aangifte worden gedaan bij de
politie.
Scheidsrechters en spelleiders die niet komen opdagen, worden in eerste instantie door
respectievelijk de scheidsrechterscommissie en de jongste jeugdcommissie benaderd (en
zo nodig gesanctioneerd). Pas als een scheidsrechter of spelleider voor de vierde keer
niet komt opdagen, wordt dit voorgelegd aan de strafcommissie.
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De uitvoerders van het beleid
Het bestuur






Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vastgestelde beleid van MHC Goirle;
Houd zich daarbij tevens aan de regelgeving van de KNHB;
Dient de overtreder aan te spreken en te straffen conform het vastgestelde beleid;
Wordt hierin geadviseerd dan wel ondersteund door de strafcommissie;
Draagt er zorg voor dat het beleid voor alle leden duidelijk, bereikbaar en eenduidig is.

De commissies
 Dragen er zorg voor dat afspraken worden nagekomen;
 Wijzen trainers, coaches en begeleiders op de verplichting zich correct te gedragen
t.o.v. de teamleden, scheidsrechters, de tegenstanders en de ouders, en spreken hen
hierop aan als ze zich hier niet aan houden;
 Houden zich aan de gestelde regels ten aanzien van de speelgerechtigheid van
spelers of speelsters;
 Wijzen ouders op hun houding bij de wedstrijden. Ze worden dringend verzocht zich
niet te bemoeien met de wedstrijdleiding en het coachen van de spelers én zich te
onthouden van kritiek op de tegenstanders;
 Vragen de wedstrijdsecretarissen (junior en senior) uitdrukkelijk om iedere melding van
een tijdelijke of definitieve verwijdering van het veld van een lid van MHC Goirle direct
te melden bij de strafcommissie.

De trainers/coaches
 Zorgen voor sportief gedrag van hun spelers. Ondanks alle emoties en sportieve
belangen dienen de spelers zich aan de spelregels te houden;
 Moedigen hun spelers aan, geven aanwijzingen, maar ze onthouden zich van openlijke
kritiek op leiding, tegenstanders en toeschouwers.
 Corrigeren en/of wisselen spelers die zich tijdens een wedstrijd hieraan schuldig
maken;
 Dragen zorg voor goede onderlinge verhoudingen in het team, zodat alle spelers van
het team zich veilig en geborgen voelen. Pest- of storend gedrag wordt niet
getolereerd;
 Zorgen er voor dat materialen op de velden en kleedkamers, zowel op het eigen
complex als dat van de tegenstanders, in goede staat blijven;
 Accepteren de straf zoals deze door het bestuur of door de KNHB is opgelegd.
De spelers of speelsters
 Houden zich aan de spelregels;
 Kennen het sanctiebeleid en gedragen zich hiernaar;
 Volgen de aanwijzingen op van trainers, coaches en commissieleden en bestuur;
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 Leveren geen kritiek op de leiding van de wedstrijd. Protesteren tegen
scheidsrechterlijke beslissingen wordt niet geaccepteerd;
 Gaan in woord en gedrag respectvol om met de tegenstander. Zonder het andere team
zou er niet gesport kunnen worden;
 Dienen zorgzaam om te gaan met de materialen op de velden, ook bij de
tegenstanders;
 Maken op ordentelijke wijze gebruik van kleedkamers en clubhuis;
 Dienen zich bij verhindering van een wedstrijd of training altijd tijdig af te bellen bij de
coach dan wel de trainer;
 Accepteren de straf zoals deze door het bestuur of door de KNHB is opgelegd (bij niet
toelaatbaar gedrag dan wel bij een niet toelaatbare actie/forse overtreding kan het
bestuur overigens direct een straf (schorsing) opleggen, onafhankelijk van de uitspraak
van de KNHB);
 Fluiten in de functie van scheidsrechter of spelleider objectief, in die zin dat spelers of
speelsters correct en eerlijk fluiten zonder bevoordeling van één van beide teams.
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Slotwoord
Het beleid dat hiervoor staat beschreven, omvat meer dan straffen alleen. Duidelijk is
aangegeven dat MHC Goirle waarde hecht aan normen en waarden op en rond het
hockeyveld, waarbij de doelstelling is dat het respectvol met elkaar omgaan van alle leden
en belangstellenden die zich bevinden op het complex van MHC Goirle, wordt bevorderd.
Dit beleidsstuk is niet statisch. Suggesties van leden, ouders, andere clubs, of van de
KNHB kunnen aanleiding geven om nieuwe aspecten in het beleid op te nemen. Op die
manier wordt ingespeeld op ontwikkelingen die op ons afkomen.

Goirle, 27 mei 2009.

De strafcommissie:

Marielle Finders
Hans van Gameren
Paul van Hal (bestuursafgevaardigde)
e-mailadres: strafcom@mhcgoirle.nl

Vastgesteld namens het bestuur op 27 mei 2009 door:

Joke van Unnik:

Laatst gewijzigd:
Mei 2009
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Bijlage 1
Gele kaarten veldhockey
Algemeen: alle regels m.b.t. spelers gelden ook voor teambegeleiders, met dien verstande
dat zij geen speelverbod maar een verbod tot begeleiden vanaf de teambank krijgen
opgelegd.
 De telling van de gele kaarten (tijdelijke verwijderingen) loopt per seizoen (TR 4.9);
 Gele kaarten voor een coach worden afzonderlijk geteld, tenzij de coach tevens speler
is van het betrokken team.
 Wanneer een aanvoerder een gele kaart ontvangt voor wangedrag van zijn team, zal
deze kaart niet op naam van de aanvoerder komen te staan, mits dit duidelijk door de
scheidsrechter op het wedstrijdformulier is genoteerd. De spelstraf volstaat (TR 4.1 b);
 Het speelverbod geldt tot en met de dag dat de schorsing is uitgezeten (TR 5.3);
 Wanneer een speler voor meerdere teams uitkomt (b.v. jongens A1 en Heren 1), dient
het speelverbod ten uitvoer te worden gelegd bij het team waarin hij de meeste gele
kaarten heeft gekregen. Bij een gelijk aantal gele kaarten per team kan de
competitieleider van de KNHB nadere aanwijzingen geven. (TR 5.4);
 Alle speelverboden als gevolg van gele kaarten dienen door de vereniging ten uitvoer
te worden gelegd in de eerstvolgende door de hockeybond uitgeschreven en volledig
te spelen wedstrijd(en) (TR 4.4 c en 4.4 d);
 Speelverboden die niet meer in hetzelfde seizoen ten uitvoer kunnen worden gelegd,
dienen in de eerste door de hockeybond uitgeschreven en volledig te spelen
wedstrijd(en) van het volgende seizoen ten uitvoer te worden gelegd (TR 4.10);
 Tegen een speelverbod ten gevolge van gele kaarten is geen beroep mogelijk (TR
4.8);
 Bij een speelverbod zal er een bijdrage in de administratiekosten (€ 7,50 bij een
juniorenwedstrijd en € 12,50 bij een seniorenwedstrijd) worden berekend.
Let op: de kennisgevingen van de bond aan de verenigingen over de telling van gele
kaarten zijn bedoeld als ruggensteun. Zij ontslaan de vereniging niet van de
verantwoordelijkheid zelf de administratie bij te houden van de tijdelijke verwijderingen.
Door onvoorziene vertragingen (o.a. post, computerstoring) kan een kennisgeving te laat
bij de verenigingen arriveren. De gevolgen van een te late tenuitvoerlegging van een
speelverbod (een geldboete en 3 wedstrijdpunten in mindering) zijn altijd voor rekening en
verantwoording van de vereniging! (TR 4.7)
Ook kan het zijn, dat de kennisgeving niet de laatste stand van zaken wat betreft het
aantal kaarten vermeldt, omdat alle wedstrijdformulieren nog niet binnen zijn. In dat geval
geldt het werkelijk behaalde aantal kaarten. Dit betekent, dat de speler én de vereniging
zelf het aantal kaarten goed moeten bijhouden. Realiseert u goed, dat de gevolgen voor
het team – te weten 3 punten in mindering- nauwelijks verteerbaar zijn!
1e gele kaart:
Geen consequenties
2e gele kaart:
Geen consequenties; kennisgeving aan de vereniging

29-5-2009

Beleidsplan strafcommissie MHC Goirle

10

3e gele kaart:
Speelverbod voor de eerstvolgende door de hockeybond
uitgeschreven en volledig te spelen wedstrijd; kennisgeving aan
vereniging en betrokken speler/coach en bijdrage in de
administratiekosten
4e gele kaart :
Geen consequenties; kennisgeving aan vereniging
5e gele kaart en volgende gele kaarten:
Speelverbod voor de eerstvolgende 2 door de hockeybond
uitgeschreven en volledig te spelen wedstrijden; kennisgeving aan
vereniging en betrokken speler/coach en bijdrage in de
administratiekosten.
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