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Geacht bestuur, 
 

Dank voor jullie input en suggesties ten behoeve van het handvest:  “zonder respect geen voetbal”.  
 
Hoewel ondergetekende de brief formeel zou kunnen afdoen met de opmerking dat een individuele 
scheidsrechtersvereniging geen gesprekpartner is voor de DCS van de KNVB district Noord en dat haar 
gesprekspartner het COVS bestuur district Noord is, willen we daar geen gebruik van maken. 
 
Wij zijn namelijk de mening toegedaan dat alle input en suggesties vanuit de verschillende onderdelen 
van de KNVB en ook daarbuiten meer dan welkom zijn om te voorkomen dat ooit een herhaling van het 
gebeuren in Almere plaatsvindt. 
 
De inhoud van deze brief is enerzijds bedoeld om jullie te informeren over de ontwikkelingen in het kader 
van zonder respect geen voetbal en anderzijds om her en der enige kanttekeningen te plaatsen bij 
opmerkingen van jullie in de open brief en de publicatie neem je verantwoordelijkheid.  
 
Zoals door mij al op de verschillende bijeenkomsten met de scheidsrechters in het kader van de goede 
samenwerking met de 11 COVS verenigingen die het district Noord telt en de KNVB regio scheidsrechter 
coördinator is aangegeven wordt er achter de schermen door de KNVB hard gewerkt aan een handvest 
voor het amateurvoetbal. Aangegeven is ook dat deze er voor 1 maart a.s. zal zijn. Zoals bekend heeft de 
sectie Betaald Voetbal haar handvest “zonder respect geen voetbal” al gepubliceerd.  
 
Wat ik tijdens de bijeenkomst heb beoogd is om over te brengen dat we voor genoemde datum niet 
geconfronteerd willen worden met allerlei initiatieven op persoonlijke titel van (assistent)scheidsrechters 
en of groepen van (assistent)scheidsrechters. Dergelijke initiatieven, hoe goed bedoelt dan ook, zouden 
kunnen leiden tot veel negatieve publiciteit en juist het omgekeerde bewerkstelligen van wat wordt 
beoogd. 
 
Indien we allen het grote belang van “zonder respect geen voetbal” erkennen dan zullen we alvorens 
daarmee te starten de verenigingsbesturen, de spelers, de trainers, de toeschouwers, de pers en last but 
not least de arbitrage over de opzet en inhoud moeten informeren. Zoals bekend mag worden 
verondersteld telt de KNVB meer dan 1,2 miljoen leden en vergt het informatieproces de nodige tijd. Maar 
dat niet alleen. Via de moderne sociale media heeft de KNVB heel veel reacties en ideeën ontvangen. Al 
deze input moet worden bekeken op haalbaarheid en dient te worden verwerkt.  
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Daarnaast worden er op 11,12 en 14 februari a.s. door het district KNVB Noord in resp. Heerenveen, 
(Abe Lenstra Stadion)Emmen, (Unive stadion) en Groningen (Euroborg) bijeenkomsten georganiseerd.  
Bijeenkomsten die volledig in het teken staan van het thema “zonder respect geen voetbal” en waarbij de 
verschillende geledingen van de KNVB met elkaar praten en discussiëren over hun ideeën, suggesties 
etc.  
 
Daarnaast loopt er thans het project VSK (naar een veilig sport klimaat) niet alleen voor de KNVB maar 
voor alle sportbonden. Met de nodige subsidie van overheidswege worden allerlei initiatieven ontplooid 
naar wederom alle geledingen die de KNVB telt.  
 
Kortom het bruist van de initiatieven op dit terrein en het is zeker niet zo dat wat thans wordt ingezet 
straks weer verdwijnt naar de achtergrond. “Zonder respect geen voetbal” zal binnen de KNVB naar de 
toekomst onlosmakelijk deel blijven uitmaken van haar beleid.  
 
Visualisatie zal plaatsvinden via het dragen van een mouwembleem door alle scheidsrechters, dus ook 
amateurs, met het opschrift: “respect” 
.  
Vervolgens wil ik verder gaan met een inhoudelijke reactie op jullie open brief en de publicatie “neem je 
verantwoordelijkheid”. 
 
Bij een aantal opmerkingen bekroop mij het gevoel dat kennelijk niet altijd voldoende kennis aanwezig is 
van ontwikkelingen, initiatieven en zaken en dat dit een beperkt aantal gevallen leidt tot wat kretologie. 
Een welgemeend advies mijnerzijds is om eerst te trachten een exact beeld te hebben hoe een en ander 
in elkaar steekt alvorens tot publicatie over te gaan. 
 
Bij het lezen van de publicatie van de COVS groep Groningen en Omstreken bekroop mij eertijds al 
bovenstaande gevoelens. Het leek me in de hectiek van dat moment niet gepast te reageren.  
 
Ik ga uitsluitend in op de stellingen in van: “we roepen de KNVB op” en probeer niet uitputtend te zijn 
maar her en der wat kanttekeningen te plaatsen.  
 
Het excessenbeleid is binnen de KNVB twee jaar geleden ingezet en wordt door de verenigingen volledig 
ondersteund. Een wijd verbreid misverstand is dat de KNVB bij de start daar enigszins is op 
teruggekomen, dat is niet het geval. Alleen bij jeugdige spelers is de strafmaat wat aangepast. Overigens 
kan in exceptionele gevallen nog steeds ook bij de jeugd de maximale straf, namelijk ontzegging van het 
lidmaatschap, worden opgelegd. Tot op heden, seizoen 2012-2013, hebben er in het district Noord van 
de KNVB 5 excessen plaatsgevonden, waarbij steeds sprake was van een schorsing van 18 maanden 
waarvan 6 voorwaardelijk en voor een B –junior 9 maanden schorsing waarvan 3 maanden 
voorwaardelijk. Bij geen van de excessen was een scheidsrechter betrokken. 
  
De rechtspositie van de officials in het tuchtrecht van de KNVB is uniek, zij hebben een volledig 
onafhankelijke positie t.o.v. het KNVB bestuur. Daarenboven is de samenstelling van het tucht- en 
beroepscollege gemêleerd, d.w.z. dat alle geledingen binnen het voetbalbestel vertegenwoordigt zijn 
.  
De districtscommissie sportiviteit en respect bestaat uit vertegenwoordigers van alle 
belangenorganisaties evenals van de tuchtcommissie en de beroepscommissie. Ook de COVS 
participeert in deze commissie.  
 
Dan over naar de open brief en eveneens enige opmerkingen mijnerzijds. 
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Over spelregelkennis bij de jeugdspelers kunnen we het eens zijn. Van de zijde van de KNVB zijn er 
diverse initiatieven ontplooid deze te vergroten. Zo is er het idee geweest om een spelregelpaspoort in te 
voeren voor de jeugd. Bij overwegend alle sporten dient eerst kennis te worden genomen van de 
spelregels alvorens deze überhaupt te kunnen beoefenen. Het is natuurlijk wel zo dat binnen het 
democratisch bestel van de KNVB de verenigingen het eens moeten zijn alvorens er maar gedacht kan 
worden aan het invoeren van een spelregelpaspoort.  
 
Via de digitale weg en haar sites doet de KNVB er eveneens veel aan om de spelregelkennis te 
vergroten. Natuurlijk staat het de COVS vrij om de spelregelkennis bij de verenigingen te vergroten, maar 
zoals bekend is de animo onder de jeugd om deel te nemen aan spelregelwedstrijden georganiseerd 
door de COVS minimaal. 
 
 
In 2000 is door de huidige voorzitter van de KNVB district Noord, de heer van Driel, en ondergetekende 
het initiatief genomen om de verenigingscheidsrechters een positie te geven. Een initiatief dat inmiddels 
landelijke navolging heeft gekregen. Doelstelling was om een situatie te bewerkstelligen waarbij alle 
wedstrijden binnen de KNVB worden geleid door een opgeleidde scheidsrechter. Een doelstelling die 
bijna binnen handbereik ligt. Daarbij is een situatie gecreëerd dat iedere scheidsrechter via de BOS 
opleiding, ongeacht of er sprake is van vereniging- of KNVB scheidsrechter, dezelfde opleiding geniet.  
 
De aanspreekbaarheid van spelers, publiek, leiders en trainers is bij heel veel verenigingen op het terrein 
van waarden en normen goed geregeld. Een aantal jaren geleden zijn via een convenant met bijna alle 
verenigingen afspraken gemaakt. Veel verenigingen hebben een eigen beleidsplan en laten het 
lidmaatschap afhangen van het ondertekenen van een gedragsovereenkomst.  
 
Het invoeren van spelstraffen voor volwassenen heeft m.i. niet de voorkeur, even afgezien of dit 
internationaal überhaupt zou kunnen. Dit zou namelijk leiden tot nog meer taken voor de arbitrage en dat 
lijkt me niet gewenst. 
 
Sneller anticiperen, beter informeren en voortvarender handelen. De KNVB organiseert de nodige 
applicatie cursussen op het gebied van weerstand en agressie. De doelstelling in het kader van het VSK 
beleid is om landelijk 2700 verenigingsscheidsrechters dit seizoen een dergelijke cursus te laten volgen. 
De KNVB scheidsrechters zijn meerdere malen in de gelegenheid gesteld een dergelijke cursus te 
volgen. Een simpele opmerking van jullie dat bestaande module niet volstaat zonder deze te 
onderbouwen acht ik geen sterk argument.  
 
Binnen het district KNVB Noord kennen we op het bondsbureau een zogenaamde monitoringscommissie. 
Alle incidenten, binnenkomende brieven en telefoontjes over misstanden worden daar besproken en 
vervolgens overgedragen aan de voorzitter van de Commissie Sportiviteit en Respect. In meerdere 
gevallen wordt betrokken vereniging bezocht en besproken hoe dit kan worden opgelost dan wel in de 
toekomst kan worden voorkomen. Het bestuur van de KNVB district Noord heeft er echter geen behoefte 
aan om dergelijke zaken in de publiciteit te brengen.  
 
De kwaliteit van de arbitrage naar een hoger plan tillen. In de open brief geven jullie aan dat trainers 
eveneens jaarlijks een of twee spelregeltoetsen dienen af te leggen. Dit in navolging van de 
scheidsrechters, echter enige jaren geleden hebben we het beleid t.o.v. scheidsrechters omgezet van 
straffen naar belonen. Met het afleggen van de spelregeltoets kunnen scheidsrechters iets verdienen. Dit 
neemt niet weg dat de spelregelkennis onder alle KNVB scheidsrechters niet even hoog is getuige de 
uitslagen van de toets.  
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Zoals al gememoreerd bestaat er geen onderscheid in de opleiding van de KNVB en 
verenigingsscheidsrechters. De diskwalificatie van verenigingsscheidsrechters in de open brief deel ik 
allerminst. Een aantal verengingen hebben het arbitrage beleid binnen hun vereniging bijna perfect 
georganiseerd, ik noem in deze Drachtster Boys. Via de sponsor ARAG wordt een spin-off effect 
gerealiseerd waarbij steeds meer verenigingen volledige aandacht schenken aan de 
verenigingsarbitrage.  
 
 Wellicht is het jullie ontgaan maar met het verplicht deelnemen aan de fysieke training tijdens de 
themabijeenkomsten zijn er punten door de scheidsrechter te verdienen. Deze fysieke training beoogt 
scheidsrechters handvaten te bieden om zelfstandig te kunnen trainen.  
 
Het verplichten van centrale trainingsbijeenkomsten is voor vrijwilligers nu eenmaal niet mogelijk. Het is 
de scheidsrechter zelf die verantwoordelijk is voor zijn fysieke conditie en een levenswijze die 
correspondeert met zijn functie als leidinggevende sporter.  
 
 
Via deze brief heb ik jullie getracht duidelijk te maken dat binnen alle geledingen van de KNVB hard 
gewerkt wordt en werd om zonder respect geen voetbal gestalte te geven. Graag ben ik bereid met de 
leden van uw vereniging een discussie aan te gaan over alle initiatieven dan wel toelichting te even op 
verschillende zaken.  
 
Bedankt voor jullie input en laten we gezamenlijk naar de toekomst zorgen voor het realiseren van de 
suggesties, ideeën en initiatieven.  
 
Met vriendelijke groet, 
KNVB district Noord  
 
 
Minne Modderman 
Voorzitter DCS KNVB District Noord 
 
 

 
 


