Sportiviteit en Respect
Procedure (grof) onsportief gedrag en
directe rode kaarten

Deze procedure is ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering van
Handbalvereniging Roda’71 op 9 oktober 2014 en hiermee is ingestemd.

PROCEDURE BIJ DIRECTE RODE KAARTEN EN GROF ONSPORTIEF GEDRAG
In het Huishoudelijk Reglement van Roda ’71 staan in art. 16 de verschillende straffen, de
bevoegdheden van de organen binnen de vereniging (te weten het (dagelijks) bestuur, de
technische commissie en de jeugdcommissie) en de procedure op hoofdlijnen vermeld die
gelden binnen de vereniging.
Roda ’71 heeft de procedure op hoofdlijnen nader uitgewerkt hoe te handelen door de
organen in het geval van een directe rode kaart en diskwalificatie of het zich voordoen van
grof onsportief gedrag tijdens en rond een wedstrijd. De uitkomst van de procedure kan zijn
dat een orgaan een straf oplegt aan een lid of leden. Deze straf kan het opleggen van een
berisping, (on)voorwaardelijke schorsing of een boete zijn. In het uiterste geval kan
overgegaan worden tot royement van de betreffende speler.

De procedure kent de volgende stappen:
1. Indien een speler, teamverantwoordelijke of begeleider van Roda’71 zich schuldig heeft
gemaakt aan (grof) onsportief gedrag of als hij/zij tijdens een wedstrijd een directe rode
kaart of diskwalificatie heeft gekregen, dient de aanvoerder en/of
teamverantwoordelijke van dat team diezelfde dag nog het betreffende incident te
melden aan een lid van de Technische Commissie (TC) (in het geval van een lid van de Ajeugd of ouder) of aan de Jeugdcommissie (JC) (in het geval van een lid van de B-jeugd
of jonger). Hierbij dient In ieder geval aan gegeven te worden of van het incident door
de scheidsrechter(s) melding is gemaakt op het wedstrijdformulier. In het geval een
incident niet (tijdig) wordt gemeld bij de TC/JC zal de teamverantwoordelijke hierop
later worden aangesproken.
2. De TC/JC zal contact opnemen met (in ieder geval) de speler en teamverantwoordelijke
of begeleider om de toedracht van een incident te achterhalen en het verzoek aan hen
doen om een schriftelijke zienswijze te geven. Zo mogelijk worden ook (niet betrokken)
getuigen van een incident gehoord en gevraagd een schriftelijke zienswijze te geven aan
de TC/JC.
3. In het geval dat de scheidsrechter(s) een incident op de achterkant van het
wedstrijdformulier heeft / hebben genoteerd en het incident door de Tuchtcommissie
van het NHV behandeld gaat worden, zal de TC/JC binnen 7 dagen een schriftelijk
rapport indienen bij de Tuchtcommissie van het NHV. De verdere behandeling van
incident loopt vervolgens bij het NHV. De speler zal vervolgens door de TC/JC schriftelijk
worden geïnformeerd over de procedure die zal volgen.
4. Zodra bekend is of het incident wel of niet wordt behandeld bij de Tuchtcommissie van
het NHV zal de TC/JC op grond van de mondelinge en schriftelijke zienswijzen van de
betreffende speler en eventuele getuigen binnen 14 dagen een voornemen tot het
opleggen van een straf schriftelijk en indien mogelijk mondeling kenbaar maken aan het
betreffend lid en vermeldt daarbij:
a. De verzenddatum van het voornemen;
b. Een duidelijke omschrijving van de gedraging van betrokkene die heeft geleid tot het
voornemen een straf op te leggen;
c. De termijn waarbinnen betrokkene schriftelijk of mondeling verweer kan voeren.
5.

De betreffende speler kan vervolgens binnen 14 dagen schriftelijk verweer voeren
tegen een voorgenomen straf.

Handbalvereniging Roda ’71 Rotterdam
Postbus 8317 ▪ 3009 AH Rotterdam ▪ KvK 40341931 ▪ NL69-INGB 0003407940 ▪ info@roda71.nl

6. De TC/JC zal vervolgens na interne beraadslaging binnen 7 dagen een schriftelijke
uitspraak doen over het al dan niet opleggen van een straf aan de betreffende speler.
Hierop zal ook een mondelinge toelichting worden gegeven aan de betreffende speler.
Deze uitspraak bevat ten minste
a. De datum van de beslissing;
b. Welk orgaan de beslissing heeft genomen, met vermelding van de betrokken leden
van het beslissende orgaan;
c. Een motivering voor de genomen beslissing, met een opsomming van de gebruikte
bewijsmiddelen;
d. De opgelegde sanctie;
e. De datum waarop de straf ingaat, dan wel de datum waarop een boete moet zijn
betaald, de straf kan niet eerder ingaan dan op de 8e dag nadat de beslissing is
genomen;
f. De termijn voor bezwaar en het orgaan waar het bezwaar schriftelijk dient te
worden ingediend (het algemeen bestuur).
7. De bestrafte speler kan vervolgens binnen 7 dagen bij het algemeen bestuur schriftelijk
in bezwaar gaan tegen een straf opgelegd in een uitspraak van de TC/JC
8. Het algemeen bestuur zal zich vervolgens over de kwestie beraden en vervolgens
binnen 14 dagen een bindende schriftelijke uitspraak doen, lid 6 is hierop van
toepassing met uitzondering van sub F. Indien het betrokken lid aangeeft het bezwaar
mondeling te willen toelichten stelt het algemeen bestuur betrokkene daartoe in de
gelegenheid. Bij de behandeling van het bezwaar zijn geen leden van het algemeen
bestuur aanwezig die als lid van de TC/JC de initiële straf hebben opgelegd.
Bij de bepaling van de strafmaat voor het bestraffen van leden hanteert de TC/JC de door
het NHV bepaalde richtlijnen voor strafzaken, zoals deze zijn gepubliceerd op de website van
het NHV.
Voor de duidelijkheid: de aanleiding tot het onderzoeken van een incident hoeft niet per se
een directe rode kaart te zijn in een wedstrijd. Grof onsportief gedrag tijdens en rond een
wedstrijd kan te allen tijde zowel voor incidenten binnen als buiten het handbalveld
onderzocht en uiteindelijk bestraft worden door de bevoegde organen binnen de vereniging.
Het is dus niet afhankelijk van het feit of grof onsportief gedrag door een scheidsrechter(s) is
geconstateerd en al dan niet is bestraft.
De vereniging heeft als uitgangspunt leden niet twee maal te straffen voor één gebeurtenis.
Een straf opgelegd door de vereniging doet desondanks niet af aan straffen opgelegd door
een daartoe bevoegd orgaan van het Nederlands Handbal Verbond (NHV). Straffen opgelegd
door de vereniging hebben daarom altijd een aanvullend karakter op straffen die zijn of
worden opgelegd door daartoe bevoegde organen van het NHV.
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