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Protocol Tuchtzaken 

Vooraf:  

Wat is de tuchtcommissie en wat doet deze; 

De tuchtcommissie treedt in werking als er gele en/of rode kaarten tijdens 
competitiewedstrijden en oefenwedstrijden worden gegeven (zie Ad.1) 
Deze commissie bestaat uit 3 personen ( 2 leden en 1 bestuurslid). 

HC Voorne heeft  een aparte tuchtcommissie. Het behandelen van tuchtzaken gebeurt door deze 
commissie en het bestuur. De tuchtcommissie handelt de gevolgen van de gele en rode kaarten 
af. Dit zijn veelal standaard maatregelen die de K NHB voorstelt en door de club opgevolgd 
worden. Daarnaast behandelt de tuchtcommissie vragen van leden, scheidsrechters en 
vrijwilligers. Deze vragen hebben betrekking op ongewenste / problematische tuchtzaken en 
ongewenst gedrag van spelers. Tevens kan het bestuur naar eigen visie en behoefte, de 
tuchtcommissie betrekken bij relevante zaken. 

Grondslag beleid tuchtzaken 

HC Voorne ziet het als haar taak om de normen en waarden binnen de club te waarborgen. Dat 
wil zeggen: 

a. Sportief en respectvol gedrag van alle clubleden op en rond veld- en zaalwedstrijden.  
b. Sportief en respectvol gedrag van personen langs de lijn en op het clubterrein. 
c. Sportief en respectvol gedrag van onze leden en hun familie langs de lijn en bij 

andere hockey clubs. 

Doelstelling commissie tuchtzaken 
Het aanpakken van ongewenste situaties bij de vereniging en het uitspreken van sanctionerende 
maatregelen die bevorderend zijn voor het (laten) oplossen van die ongewenste situaties. 

Organisatie tuchtzaken 

Het bestuur en de tuchtcommissie leveren hier gezamenlijk en vanuit hun eigen 
verantwoordelijkheid  hun bijdrage aan. 

Bij HC Voorne zijn de tuchtzaken belegd bij 2 organen: de tuchtcommissie en het Bestuur (HTZ). 
Het HTT is een belangrijke adviserende partner. 
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De tuchtcommissie: 

Met betrekking tot tuchtzaken heeft de tuchtcommissie feitelijk 2 taken.                                       

1. Het uitvoeren van vastgesteld en uitgewerkt beleid. Het toepassen van sancties. 
2. Het behandelen van binnengekomen vragen van scheidsrechters, leden, commissie- 

leden, bestuursleden en vrijwilligers. De tuchtcommissie houdt zich het recht voor 
om deze vragen te onderzoeken. Hierbij te denken aan bijv. wangedrag, problemen 
met de arbitrage, e.d. Op basis van hoor en wederhoor van relevante betrokken 
partijen zal informatie worden verzameld. Het bestuur wordt door de 
tuchtcommissie ten alle tijde geïnformeerd en/of betrokken.  

Het Bestuur en met name het bestuurslid Sportiviteit en Respect is verantwoordelijk voor het 
behandelen van overige zaken.   

Ook is het binnen HC Voorne voor leden mogelijk om de vertrouwenspersoon in te schakelen in 
situaties van grensoverschrijdend gedrag.  

Ad 1. Het toepassen van sancties:   
De tuchtcommissie heeft de bevoegdheid tot onderzoek en tot sancties over te gaan.

Het verwerken van de verstrekte gele en rode kaarten verlopen meestal via standaard 
protocollen. We doen dit aan de hand van de richtlijnen die de KNHB daarover heeft vastgelegd.  

 Dit binnen 
het kader van “Sportief en respectvol gedrag van alle clubleden op en rond veld- en 
zaalwedstrijden”. We hebben het dan over het uitvaardigen van maatregelen als gevolg van 
ongewenst gedrag van spelers, speelsters, coaches, scheidsrechters, teammanagers en 
spelbegeleiders tijdens wedstrijden. Wat gewenst gedrag is binnen onze vereniging is onder 
andere beschreven in onze gedragscode*. 

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/competities/tucht-wangedrag  

De maatregelen m.b.t. het ontvangen van gele en rode kaarten, worden hierna beschreven. 
Overige zaken van ongewenst gedrag kunnen worden doorgeschoven naar het bestuur. 

Richtlijnen en sancties m.b.t. “gele en rode kaarten”. 
De tuchtcommissie heeft de eisen van de bond in de volgende procedure vastgelegd. 

Spelers en begeleiders 
 
a.. Alle kaarten worden administratief bijgehouden door de tuchtcommissie waaronder ook 
    de aard van de kaart (fysiek, verbaal of overig) 
 
b. Eerste gele kaart [zaal], tweede gele kaarten [veld en zaal] en alle rode kaarten worden in 
     samenspraak met en door de penningmeester financieel afgewikkeld.  
 
c. Bij de 1e gele kaart (alleen veld) wordt de zaak alleen administratief afgewikkeld. 
 
 

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/competities/tucht-wangedrag�
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Spelers 
 
d. Bij de 2e gele kaart [veld en zaal] vindt er een gesprek plaats tussen de betrokkene en 
minimaal twee leden van de tuchtcommissie. 
Hierbij proberen de gespreksdeelnemers met elkaar de redenen van de kaarten te achterhalen 
en welk gedrag van de speler daarvan de oorzaak kan zijn. Vandaar uit proberen we mogelijke 
oplossingen te bedenken om kaarten in de toekomst te voorkomen. 
 
e.. Bij de 3e gele kaart (veld) wordt de speler minimaal de eerstkomende wedstrijd geschorst. 
Indien de 3 kaarten het gevolg zijn van dezelfde oorzaak [bijv. 3x fysiek] kunnen de tuchtleden 
van de tuchtcommissie de schorsing verhogen. Ook hier vindt er weer een gesprek plaats tussen 
betrokkene en 2 tuchtleden van de tuchtcommissie. 
Bij een 4e gele kaart (veld) volgt er niet automatisch een schorsing door de KNHB. Pas bij de 5e 
gele kaart (veld) volgt er weer een standaard schorsing van 1 wedstrijd. In beide gevallen voert 
de tuchtcommissie weer een gesprek met betrokken speler en als gevolg daarvan kan de 
tuchtcommissie besluiten, na overleg met bestuur, om alsnog een extra schorsing uit te spreken. 
 
f. De gesprekken vinden in beginsel plaats tussen de speler/speelster en 2 leden van de 
tuchtcommissie. Bij de junioren kan een ouder/begeleider aansluiten bij het gesprek. Dit wordt 
altijd geadviseerd.  
 
g. Bij de zaal heeft de 1e gele kaart geen gevolgen. Een 2e en 3e gele kaart leidt tot minimaal 1 
wedstrijd schorsing. Een 4e en volgende kaart leidt tot een standaard schorsing van 2 
wedstrijden. 
 
h. Kaarten vervallen in principe per seizoen, Als de laatste kaart in het seizoen een schorsing 
opgeleverd, zal die schorsing in het nieuwe seizoen uitgezeten moeten worden. Kaarten voor de 
zaal en veld worden apart geteld. 
 
i. Bij een rode kaart wordt de betrokken speler minimaal voor één wedstrijd geschorst. De 
betrokken speler is verplicht binnen 2 dagen een verslag aan te leveren bij de tuchtcommissie.  
Aan de hand van de verklaring van de speler maakt de tuchtcommissie een Meldingsformulier 
Wangedrag Junioren op en stuurt deze met verklaring speler en arbiter naar de tuchtcommissie 
KNHB.  Bij bepaalde overtredingen krijgen spelers soms meteen 2 wedstrijden schorsing. Er 
vindt dan altijd een gesprek plaats met de  tuchtcommissie. 
Hierbij nemen de commissie leden ook notie van het rapport van de scheidsrechter mee.  Deze is 
verplicht een rapport te maken. Een rode kaart wordt altijd gemeld door de tuchtcommissie aan 
het HTT en het bestuur. 
 
j. Na een eigen onderzoek door de tuchtcommissie kan, als de aard van de rode kaart daar 
aanleiding toe geeft, het onderzoek uitgebreid worden met het HTT en het Bestuurslid 
Sportiviteit en Respect. De tuchtcommissie kan na overleg met bestuur een straf opleggen. Het 
bestuur kan de straf desgewenst verzwaren. 
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Begeleiders 
k. Gele en rode kaarten voor coaches, trainers begeleiders, teammanagers worden in 
gezamenlijkheid met het HTT onderzocht. Gesprekken hierover vinden dus binnen de 
tuchtcommissie (door de 2 tuchtleden) plaats in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van 
het HTT. De tuchtcommissie kan besluiten om bepaalde zaken voor te leggen bij het bestuur, i.c. 
het lid Sportiviteit en Respect. De te nemen maatregelen zijn in principe passend bij de kwestie 
die speelt. 

Beroepsmogelijkheid bij rode kaart 
Mocht (de vereniging van) de betrokkene het niet eens zijn met de uitspraak van de  
tuchtcommissie, dan kan deze met opgave van reden(en) binnen vijf werkdagen na dagtekening 
van de uitspraak beroep aantekenen (zie artikel 7.2 lid 1 van het tuchtreglement) zie Voorne site 
onder arbitrage. 

Ad 2. Het starten van een onderzoek bij ongewenst gedrag                        

De tuchtcommissie houdt zich het recht voor om een onderzoek te starten als er bij haar 
incidenten gemeld worden van bijv. wangedrag, problemen met de arbitrage, e.d. Op basis van 
hoor en wederhoor zal informatie worden verzameld. Naar het oordeel van de tuchtcommissie 
zal, indien nodig, het HTT en/of het bestuur geïnformeerd ofwel betrokken worden. 
 
Tot slot: 

De tuchtcommissie probeert met deze uitleg en procedures helderheid binnen HC Voorne te 
geven aan alle betrokkenen bij Voorne. De tuchtcommissie hoopt op deze wijze een wezenlijke 
bijdrage te kunnen leveren aan situaties waarin met sportief spel en met respect voor elkaar een 
ieder met plezier deel kan nemen aan het hockeyspel bij HC Voorne.  

Januari 2021, Bestuur HC Voorne, 
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