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Betreft: OPEN BRIEF met suggesties voor handvest respect in het  voetbal 

 

Geachte leden van de DCS, 

Tijdens de bijeenkomst van de regionale scheidsrechterscoach op  9 januari in Gieten had Minne 

Modderman namens de districtscommissie scheidsrechterszaken (DCS) kort het woord en vroeg hij 

aandacht voor de recente ontwikkelingen na de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. De 

KNVB kwam met een handvest voor het betaalde voetbal, er zijn  verschillende oproepen gedaan via 

diverse sociale media om acties te ondernemen en ook de Scheidsrechtersvereniging Groningen en 

Omstreken kwam met een oproep tot het nemen van verantwoordelijkheid. Minne gaf hierbij ook 

aan dat ook de KNVB en specifiek de DCS in gesprek is met partners in het amateurvoetbal om net als 

in het BV een handvest op te stellen, dit keer echter door en voor het amateurvoetbal. 

Om de DCS en de KNVB  te steunen in haar initiatief en van input te voorzien is er tijdens het onlangs 

gehouden technische weekeinde  van onze Scheidsrechtersvereniging Groningen  en Omstreken  op 

Ameland op eigen initiatief nagedacht over de mogelijke handreikingen die gedaan kunnen worden. 

Tijdens het technische weekeinde  waren zowel  jeugd- als seniorenscheidsrechters op alle niveaus 

vertegenwoordigd. De aanwezigen hebben na een lezing (met een sociologische insteek) van mijzelf 

nagedacht over de mogelijke maatregelen die getroffen kunnen worden om de situatie op en 

rondom het voetbalveld te verbeteren. Bovendien is tijdens het weekeinde via een forumdiscussie 

aandacht geschonken aan het thema respect en agressie. 

Het initiatief tijdens het technisch weekeinde werd positief ontvangen en de respons van de 

aanwezigen heeft enkele concrete maatregelen/aanbevelingen opgeleverd die ik via deze brief graag 

als aanbevelingen aan de KNVB wil presenteren namens zowel  bestuur als  leden van de  

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken.  

Ten eerste is er de constatering dat er in de loop der tijd een onwenselijke situatie is ontstaan en dat 

het op een pijnlijke en niet misverstane wijze duidelijk is geworden na de dood van Richard 

Nieuwenhuizen dat het niet vijf voor twaalf is, maar dat de wijzers inmiddels al op één uur staan. De 

algehele conclusie is dat de tijd van bagatelliseren van zowel verenigingen als KNVB voorbij is en dat 

er een cultuuromslag dient plaats te vinden. Onze vereniging heeft dat in december 2012 reeds 

verwoord in het pamflet ‘Neem je verantwoordelijkheid’. Dit pamflet is als bijlage bij deze brief 

meegestuurd.  De concrete ideeën die onze leden tijdens het weekeinde opperden sluiten goed aan 

bij ons pamflet en zijn veelal een concretisering van die eerdere oproep.  

Wij denken dat middels onder andere de onderstaande maatregelen/aanbevelingen  het mogelijk 

moet zijn om de spreekwoordelijke klok terug te draaien: 



 

 

> De spelregelkennis onder (jeugd)spelers dient vergroot te worden. 

De spelregelkennis onder (jeugd)spelers in het amateurvoetbal is onvoldoende om het overgrote 

deel van de beslissingen van de arbitrage te begrijpen en dit wekt bij de spelers frustraties op. Om 

deze frustraties te verminderen en het respect voor de arbitrage te vergroten zijn er tijdens ons 

technisch weekeinde enkele maatregelen/aanbevelingen aangedragen. 

 

- KNVB en COVS organiseren i.s.m. voetbalverenigingen spelregelavonden waar leden van de 

verenigingen hun spelregelkennis kunnen testen en belangrijke regels en situaties uitgelegd worden. 

- (jeugd)spelers moeten verplicht een x-aantal wedstrijden per seizoen fluiten, als voorbeeld kan het 

handbal genomen worden waar het normaal is dat selectiespelers jeugdwedstrijden fluiten. 

> Aanspreekbaarheid van spelers, publiek, leiders en trainers vergroten. 

Betrokkenen rondom het voetbal moeten meer en beter aangesproken kunnen worden op hun 

gedrag. Verenigingen behoren een veilige klimaat te bewerkstelligen voor de liefhebbers die zich 

bezig willen houden met hun hobby en niet het antisociale gedrag wat (te vaak) vertoond wordt.  

- Verenigingen dienen concrete afspraken te maken met leiders, trainers en ouders over het gedrag 

wat wel en niet getolereerd wordt op en rondom het veld. Naast het maken van deze afspraken 

dienen deze ook te worden ondersteund. Het maken van afspraken dient verplicht gesteld te worden 

door de KNVB en aan een pakket van minimumeisen te voldoen. Uitgangspunten hierbij dienen 

plezier en sportief gedrag te zijn. 

- Zowel verenigingen als leiders en trainers dienen actief te handelen bij misdragingen van 

(jeugd)spelers en niet een straf afwachten van de arbitrage of de KNVB. Actief handelen kan 

preventief wisselen van de misdragende (jeugd)speler zijn of het schorsen voordat de 

tuchtcommissie een uitspraak heeft gedaan. 

- Het invoeren van spelstraffen in combinatie met persoonlijke straffen (tijdelijke veldverwijdering bij 

code 08 bijvoorbeeld) door de KNVB kan er voor zorgen dat het corrigerend vermogen binnen een 

team (en daarmee de individuele aanspreekbaarheid) vergroot wordt. 

- De aanvoerder van het voetbalteam moet meer het klankbord van het team worden. Dit is terug te 

vinden in het handvest opgesteld voor het BV door de KNVB. Alleen de aanvoerder mag inhoudelijk 

vragen stellen aan de arbitrage bij onduidelijkheden. 

 

> Sneller anticiperen, beter informeren en voortvarender handelen. 

Het is de KNVB inmiddels wel duidelijk geworden dat er inmiddels een maatschappelijk probleem in 

de voetbalwereld is ontstaan, echter heerst het gevoel onder de scheidsrechters dat de KNVB nog te 

laks is geweest in het voorkomen aanpakken van misstanden op en rondom het veld. De volgende 

maatregelen/aanbevelingen zijn niet alleen toegespitst op verenigingen en spelers, maar ook op de 

arbitrage zelf. 

 

- In extreme gevallen moeten jeugdspelers onder het volwassen tuchtrecht kunnen worden bestraft, 

ongeacht de leeftijd van de betrokken jeugdspelers. 

- De KNVB moet de arbitrage beter ondersteunen in de omgang met weerstand en agressie. De 

bestaande module volstaat niet, er is een gat tussen de behandelde theorie en praktijk. Een 

praktische invulling in een veilige omgeving is wenselijk om de arbitrage beter op te leiden. 

- De KNVB dient verenigingen op de hoogte te brengen van eventuele misstanden van (jeugd)spelers 

bij andere verenigingen wanneer er sprake is overstappen naar een andere vereniging. Er kan hierbij 

gedacht worden aan een soort strafblad c.q. databank voor (jeugd)spelers. 

- Net als de arbitrage, moet er van trainers verwacht worden dat zij met regelmaat een 

spelregeltoets behalen. Trainers dienen een spelregeltoets te halen tijdens de trainerscursus, echter 

zou een jaarlijkse of tweejaarlijkse spelregeltoets eenzelfde functie dienen te hebben als een APK-

keuring. 



 

 

> De kwaliteit van de arbitrage moet naar een hoger plan worden getild. 

Voetbalverenigingen krijgen veelal scheidsrechters toegewezen die passen bij het niveau waarop er 

gevoetbald wordt, echter bestaat dezelfde garantie niet voor clubscheidsrechters en dat is ook 

logisch. Clubscheidsrechters zijn er immers voor de vereniging en worden dan ook niet door de KNVB 

aangesteld bij wedstrijden, maar het is belangrijk dat ook de kwaliteit van deze tak van arbitrage 

omhoog gehaald wordt. 

 

- Clubscheidsrechters dienen beter geschoold te worden in de spelregels van het voetbal en deze ook 

consequent toe te passen. De KNVB dient hier als organisator van de competitie aandacht aan te 

schenken.- Met behulp van de scheidsrechtercoördinator bij de vereniging moet de kwaliteit en 

eerlijkheid van clubofficials beter gewaarborgd worden. De scheidsrechtercoördinator dient zowel 

clubscheidsrechters als clubgrensrechters op hun taken te wijzen en erop toe te zien dat de gegeven 

persoonlijke straffen doorgevoerd worden op het wedstrijdformulier. De scheidsrechterscoördinator 

dient dus een kwaliteitszetel te krijgen binnen de vereniging. 

- KNVB-scheidsrechters moeten beter in staat zijn het spel op een gepast afstand te volgen. De 

nieuwe themabijeenkomsten zijn een goede opzet om de spelregelkennis te toetsen, echter is het 

fysieke onderdeel nog onder de maat. Er zijn nog steeds te veel KNVB-scheidsrechters die fysiek 

onvoldoende instaat zijn om het spel te volgen op het niveau waarop zij acteren.  Wellicht moet een 

systeem van verplichte centrale trainingen worden ingevoerd, waarbij de trainingsintensiteit 

afhankelijk is van de groepsindeling en waarbij het deelnemen aan trainingen wordt beloond (d.w.z. 

mee gaat tellen voor promotie). 

 

Het mag duidelijk zijn dat de bovengenoemde maatregelen/aanbevelingen niet alleen gericht zijn op 

het bestraffen van misstanden, maar vooral het voorkomen van misstanden op en rondom het 

voetbalveld. Daarnaast zijn niet alleen spelers, maar ook verenigingen, ouders, leiders, trainers en 

scheidsrechters verantwoordelijk voor wat er op het speelveld gebeurd. Verenigingen dienen niet 

alleen hun fysieke functie als sportaccommodatie invulling te geven, maar ook hun maatschappelijke 

functie als opvoedend instituut. Hier zijn zij de hulp en medewerking van hun kaderleden nodig.  

Ouders moeten beseffen dat zij een immense invloed uitoefenen langs de lijn bij wedstrijden en 

zowel trainers als leiders dienen hun spelers niet alleen op voetbaltechnisch maar ook op sociaal 

gebied bij te schaven en sturen. De arbitrage moet zich meer/beter bewust worden van de effecten 

van weerstand en agressie op haar handelen tijdens het spel, hier is zij hulp en ondersteuning nodig 

van de KNVB.  

De conclusie die getrokken werd na het trainingsweekend op Ameland is dat er iets moet veranderen 

aan de omgeving en de omstandigheden waarin het voetbal gespeeld worden. Het is tijd om als 

betrokkenen en liefhebbers van de sport de schouders eronder te zetten.  De KNVB, verenigingen, 

ouders, trainers, leiders, spelers en scheidsrechters, allen zullen wij er keihard aan moeten werken 

om ervoor te zorgen dat plezier in het spelletje en sportief gedrag weer centraal komen te staan in 

het amateur voetbal. Of wel zoals wij in ons eerdere pamflet al stelden: ‘neem je 

verantwoordelijkheid!’ 

Ik hoop dat de DCS / KNVB  in staat zal zijn iets op poten te zetten wat gehoor en ondersteuning zal 

vinden in het amateur voetbal. Daarnaast hoop ik van harte dat de  DCS enige invulling kan/zal geven 

aan de bovengenoemde maatregelen/aanbevelingen. Namens de leden van de 

Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken. wens ik de  DCS veel wijsheid en succes in de 

opdracht die voor haar ligt. 

Aangezien wij als vereniging een openbare discussie over het onderwerp respect van groot belang 

vinden, hebben we deze brief ook op onze website (www.covsgroningen.nl) geplaatst en naar andere 



 

 

betrokkenen bij de voetbalsport en de media gestuurd.  Het is van belang dat het onderwerp bij 

iedereen op de agenda blijft staan. Zonder respect immers geen voetbal! 

Namens het bestuur en leden van de Scheidsrechtersvereniging Groningen  en Omstreken, 

 

Marc van der Haak,  

bestuurslid 

 

 

Bijlage: pamflet Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken 

 

Kopie aan: KNVB bestuur amateurvoetbal, KNVB bestuur district Noord, dhr. M. van Praag, dhr. A. 

Binnenmars, COVS Nederland, COVS Noord, de LBA, de FGA, de Minister van VWS, de woordvoerders 

sport in de Tweede Kamer, de gemeente Groningen, Huis van de Sport Groningen, diverse media 


