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Voorwoord 
 

Het schrijven van het voorwoord van een afstudeerscriptie staat voor mij symbool voor het afronden 
van mijn studie. Na eerst de afronding van mijn studie Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit, zit 

nu, zeven jaar later, het er eindelijk op. Ik hoorde laatst nog dat ik na de middelbare school had 
gezegd dat ik nooit meer een boek wilde inkijken, nou, dat is toch even anders uitgepakt dan ik toen 

opperde. Tientallen boeken en twee studies later zal ik officieel afscheid nemen van het 

studentenleven, maar hoop ik dat ik het officieus nog lang kan leven.  
 

Ik heb twee jaar geleden de keuze gemaakt door te studeren maar wilde daarbij wel al werkervaring 
gaan opdoen. Het feit dat dit mogelijk was middels deze studie en dat ik ook nog eens twee jaar stage 

mocht lopen bij de KNVB had ik vooraf eigenlijk niet durven dromen. Als groot sportfanaat, en 

misschien nog groter voetbalfan, kwam een droom uit. Dat ik ook nog eens mijn scriptie mocht doen 
over het wangedrag in het amateurvoetbal was de kers op de taart. Ik heb de laatste jaren, met mijn 

voetbalteam, vaak temaken gehad met agressie en geweld en hier onderzoek naar doen was dan ook 
voor mij een uitgewezen mogelijkheid om de problematiek te omschrijven om uiteindelijk de aanpak 

te verbeteren. De afgelopen twee jaar zijn dan ook eigenlijk zo snel voorbijgevlogen dat ik er nu pas 
bij stil sta dat er helaas een einde aan komt. 

 

Vanaf deze plaats wil ik dan ook enkele mensen bedanken voor hun steun en samenwerking. Als 
eerste wil ik Hans, Ron, Vincent en Arno van de KNVB bedanken voor al hun aanwijzingen, 

opbouwende kritiek, advies en bereidheid om in alle openheid hun visie met mij te delen. Ik had me 
geen betere stageorganisatie kunnen voorstellen waarbij ik in twee jaar tijd zoveel kon leren. Mijn 

dank is groot!!!! Ook alle andere mensen waarmee ik heb samengewerkt en die medewerking hebben 

verleend aan dit onderzoek wil ik graag bedanken. Zonder hen had dit onderzoek niet tot stand 
kunnen komen. 

Daarnaast wil ik uiteraard ook Michel bedanken voor zijn begeleiding bij deze scriptie. Onze 
bijeenkomsten en zijn advies hebben er voor gezorgd dat ik steeds weer enthousiast naar huis ging 

om aan de scriptie te zitten en te verbeteren. Nu maar hopen dat ik ook scherp genoeg ben 

gebleven… 
 

Tot slot wil ik de belangrijkste personen in mijn leven bedanken. Mijn ouders, zus en broer voor hun 
steun en toeverlaat. Dit verslag had ook veel meer spellingfouten bevat als mijn moeder het niet zo 

intensief had doorgespit. Ook gaat een heel groot dankwoord uit naar mijn vriendin. Ik was zeker niet 
de makkelijkste persoon om mee op te trekken de laatste paar maanden, maar je gaf me alle tijd en 

ruimte die ik nodig had. Ik zou zeggen: TIJD VOOR VAKANTIE!!!!! 

 
Kayan Bool 

Utrecht, juni 2009   
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Samenvatting 
 

Voetbal is al decennialang volksport nummer één in Nederland. Ondanks de zogenaamde 
individualisering van de maatschappij blijft deze teamsport razend populair en heeft de Koninklijke 

Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) nog steeds het hoogste aantal actieve leden in Nederland. De bond 
lijkt vanuit dat oogpunt dan ook een oase van rust en stabiliteit. Toch verlopen de ontmoetingen in 

het voetbal niet altijd even vlekkeloos. Uit cijfers van de KNVB valt een stijging in het wangedrag waar 

te nemen en geven deze cijfers nog maar een topje van de ijsberg aan, omdat veel incidenten en 
misstanden in het amateurvoetbal nog onvermeld blijven op het wedstrijdformulier. De ontwikkelingen 

in de breedtesport en specifiek in het voetbal hebben ertoe bijgedragen dat de KNVB is gestart met 
een beleidsplan amateurvoetbal 2004-2008 met als motto 'Voetbal met plezier!' en besloot het bestuur 

amateurvoetbal in 2007 om te komen tot een herziening van de aanpak van tuchtzaken in het 

amateurvoetbal. Dit project zal op termijn moeten leiden tot, onder andere, op maat gesneden 
procedures, aanpassing van de strafmaat en motivering van de opgelegde straffen. Dit onderzoek zal 

de verschillende betekenissen van betrokkenen proberen te achterhalen wat betreft de aanpak van 
wangedrag en heeft als centrale onderzoeksvraag: 

 
Welke betekenissen geven de medewerkers van de KNVB en leden van de tuchtcommissies van de 
KNVB aan de aanpak van wangedrag in het voetbal en welke veranderingen achten zij wenselijk? 

 
Door middel van interviews en observaties is getracht een antwoord te vinden op deze vraag. 

Hiernaast is een theoretisch kader opgesteld, waarin ingegaan wordt op het wangedrag in de sport en 
bepaalde organisatie- en beleidsprocessen die van invloed kunnen zijn bij de aanpak van wangedrag, 

om ondersteuning te bieden aan dit onderzoek.   

 
Hieruit komt uiteindelijk naar voren dat wangedrag door de respondenten niet eenduidig wordt 

gedefinieerd terwijl onderlinge afstemming en het aangeven van grenzen meer duidelijkheid kan 
bieden en kan leiden tot meer eensgezindheid in de aanpak van wangedrag. Ook is duidelijk 

geworden dat wangedrag meerdere oorzaken kent en de laatste jaren vooral excessiever lijkt te zijn 

geworden. De KNVB toont met haar beleidsplannen aan dat de aanpak van wangedrag een belangrijk 
onderwerp is. Het feit dat men zowel reactief als preventief te werk gaat is een goede zaak, maar 

blijkt nog geen garantie voor succes.  
Zo is gebleken dat met betrekking tot het straffen de KNVB in een valkuil van de bureaucratie loopt. 

De middelen die moeten leiden tot een doel worden een doel op zich met als gevolg dat het 
organisatorisch gedrag een ritueel in plaats van een rationeel karakter krijgt.  

Daarnaast ontbreekt bij genomen maatregelen veelal een goede communicatie, zowel intern als 

extern. Het ontbreken van soepel verlopende communicatie zorgt enerzijds voor conflicten en 
anderzijds voor het feit dat informatie niet wordt doorgespeeld met als uiteindelijk gevolg dat kennis 

over wangedrag en de aanpak ervan verloren gaat. Een gebrek aan kennis over hetgeen zich afspeelt 
rondom de wedstrijden in de B categorie is het gevolg van slechte communicatie vanuit de 

verenigingen naar de KNVB. Het niet systematisch verzamelen, organiseren en delen van kennis 

omtrent tuchtzaken zorgt ook voor een gebrek aan kennis bij de betrokkenen. Bovendien lijkt ook de 
juiste juridische kennis niet of onvoldoende aanwezig bij de betrokken medewerkers van de 

arbeidsorganisatie, waardoor er, onder meer, niet met gelijke „wapens‟ gevochten kan worden. Het 
gebrek aan kennis heeft uiteindelijk dus niet alleen tot gevolg dat de juiste maatregelen ten aanzien 

van wangedrag niet kunnen worden genomen, maar ook dat de strijd met andere actoren niet met 
gelijke „wapens‟ wordt aangevangen.  

De KNVB mag, tot slot, gezien worden als een „arena‟ met verschillende strijdperken. Macht en 

belangen blijken een grote rol te spelen in het hele tuchtproces waardoor het doel, met betrekking tot 
het bestraffen van overtredingen, enigszins naar de achtergrond lijkt verschoven.  

 
Ter afsluiting worden er algemene aanbevelingen gedaan voor de KNVB. Hierbij is nog onderscheid 

gemaakt in de arbeidsorganisatie en de verenigingsorganisatie. De belangrijkste aanbevelingen richten 

zich op het feit dat het verminderen van wangedrag weer centraal moet komen te staan in de 
discussies omtrent tuchtzaken zodat de „wedstrijden‟ die nu gaande zijn op en rond de velden 

veranderen in een vreedzame en plezierige „voetbalarena‟. 
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1 Inleiding 

 

"Normale mensen hebben de laatste vijftig jaar misschien zo'n 100.000.000 normale medemensen 
gedood" (Laing, 1969: 19). 
 

“Er is geen enkele oplossing tegen het kwaad van geweld” (Collins, 2008: 466).  
 
Het is een wat ontmoedigend begin van dit onderzoek maar geeft helaas wel de realiteit weer. Geweld 

en wangedrag gaan vaak hand in hand en is iets wat bestaat en altijd al heeft bestaan in onze 
samenleving en nooit volledig uitgeroeid kan worden door middel van doelbewuste ingrepen. Dit 

onderzoek is dan ook niet op zoek gegaan naar dé oplossing van wangedrag maar naar een manier 
om het te minimaliseren binnen de context van het amateurvoetbal in Nederland. 

 

1.1 Aanleiding 

Voetbal is al decennialang volksport nummer één in Nederland. Ondanks de zogenaamde 

individualisering van de maatschappij blijft deze teamsport razend populair en heeft de Koninklijke 
Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) nog steeds het hoogste aantal actieve leden in Nederland. Uit het 

KNVB jaarverslag (2008a) blijkt dat er in totaal 1.152.674 leden staan geregistreerd en dit aantal is 

weer gegroeid ten opzichte van het seizoen ervoor. Vanuit die kant bekeken lijkt de bond een oase 
van rust en stabiliteit. 

Toch verlopen de ontmoetingen in het voetbal niet altijd even vlekkeloos. Uit cijfers van Tiessen-
Raaphorst en Breedveld (2007) blijkt zelfs dat de meeste letsels door geweld in de sport voorkomen in 

het veldvoetbal (60%), gevolgd op ruime afstand door het zwemmen (11%) en het 
bewegingsonderwijs (6%). Waarden en normen zijn, onder meer, door individualisering, 

informalisering en intensivering in de afgelopen decennia veranderd maar mogen niet alleen gezien 

worden als de oorzaak van het geweld in het voetbal. Ook binnen het voetbal zijn er specifieke 
problemen die het plezier en respect onder druk kunnen zetten. Een zeer belangrijke taak van de 

KNVB om de sportiviteit en daarmee ook het plezier en respect binnen het voetbal te behouden en te 
vergroten, is het tegengaan van wangedrag op en rond de velden. Dit onderzoek zal ingaan op het 

ontstaan en de bestrijding van wangedrag in het amateurvoetbal in Nederland. 

 

1.2 Onrust in het voetbal 

Er is al veel geschreven over de maatschappelijke betekenis van sport. Zo werken mensen aan hun 
gezondheid door te sporten en komen ze tijdens het sporten in contact met elkaar. Daarnaast vormt 

de sport een middel om, vooral jongeren, belangrijke waarden als incasseringsvermogen, discipline en 

samenwerking bij te brengen en is sport ook een economische factor van betekenis (Tiessen-
Raaphorst & Breedveld, 2007). Helaas staat het sporten niet alleen maar bekend om zijn positieve 

gevolgen. Blessures, molestaties, doping en stakingen zijn alleen al een paar woorden die 
geassocieerd kunnen worden met sport. Dit is niet alleen het geval bij topsport maar ook bij de 

breedtesport, waar de belangen toch beduidend minder groot zijn. Volgens Tiessen-Raaphorst & 
Breedveld (2007) blijkt dan ook dat de bijzondere aspecten van sport als vrijetijdsbesteding het 

element van (fysieke) strijd, van uitputting, euforie én teleurstelling, ertoe bijdragen dat ontmoetingen 

in de sport opvallend anders kunnen verlopen dan ontmoetingen in bijvoorbeeld de arbeidssfeer, de 
huiselijke omgeving of tijdens een bezoek aan het theater. Door te sporten kunnen mensen een deel 

van hun dagelijkse spanningen kwijt. Sport zorgt er enerzijds voor dat, met zijn vele spelregels en 
codes, ontmoetingen gemakkelijker verlopen dan elders in de maatschappij. Anderzijds worden 

maatschappelijke problemen in de sport juist uitvergroot (Elling, 2002). Ook is gebleken dat 

teamsporten veel meer te maken krijgen met agressie dan bijvoorbeeld vechtsporten en jurysporten 
(Diopter, 2002). 

 
Het bovenstaande negatieve beeld van de breedtesport wordt bevestigd door cijfers van de KNVB 

over het amateurvoetbal. Zo tonen de cijfers dat het totaal aantal uitgedeelde gele en rode kaarten 
door scheidsrechters in het seizoen 2006/'07 is toegenomen met bijna 10% (KNVB, 2007a). Voor het 

seizoen 2007/'08 was er weer een lichte stijging waar te nemen (KNVB, 2008a). Het aantal gestaakte 
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wedstrijden door wanordelijkheden steeg zelfs met 50% naar meer dan 3000 in het seizoen 2006/'07 

(KNVB, 2007a). Dit aantal bleef in het seizoen 2007/'08 redelijk gelijk (KNVB, 2008a). Tot slot komt 

naar voren dat er in 2006/'07 ook een stijging van het aantal molestaties heeft plaatsgevonden, wat 
neerkomt op ongeveer 210 molestaties (KNVB, 2007a). Onder molestaties wordt verstaan elke vorm 

van gewelddadig handelen jegens, of intimidatie van een (verenigings)scheidsrechter, assistent-
scheidsrechter, speler, official en/of toeschouwer voor, tijdens of na de wedstrijd (KNVB, 2007b). Ook 

dit aantal bleef in het seizoen 2007/'08 redelijk gelijk (KNVB, 2008a).  

Dit zijn overigens slechts enkele aanwijzingen om stijging in wangedrag te kunnen duiden maar 
mogen nog niet gezien worden als de totale verklaring voor de stijging. Zo kan het bijvoorbeeld zijn 

dat scheidsrechters de laatste jaren strenger zijn gaan fluiten en vormt dat mede een verklaring voor 
de stijging in het aantal uitgedeelde gele- en rode kaarten.  

Ondanks dit vormen deze geregistreerde vergrijpen, volgens onderzoek van Has (2006), zelfs nog 
maar het topje van de ijsberg, omdat veel incidenten en misstanden in het amateurvoetbal nog 

onvermeld blijven op het wedstrijdformulier. Has (2006) kwam na een berekening zelfs uit op het feit 

dat meer dan honderdduizend kaarten niet worden gemeld. Hierdoor lijkt het wangedrag in het 
voetbal groter te zijn dan de KNVB op dit moment kan uitdrukken in cijfers. 
 

De ontwikkelingen in de breedtesport en specifiek in het voetbal hebben ertoe bijgedragen dat de 
KNVB is gestart met een beleidsplan amateurvoetbal 2004-2008 met als motto 'Voetbal met plezier!'. 

De werkingsduur van dit beleidsplan is tussentijds verlengd met een seizoen (2008/'09). Hierin 
worden, onder andere, meerdere maatregelen besproken die ervoor moeten zorgen dat mensen met 

plezier gaan en blijven voetballen.  

 
Alvorens dieper op de geschetste ontwikkelingen in te gaan en de mogelijke gevolgen die deze met 

zich mee zullen gaan brengen rondom de bestrijding van wangedrag in het amateurvoetbal, wordt de 
KNVB in de volgende paragraaf als organisatie uiteengezet. De gedachte hierachter is dat de KNVB 

een redelijk ingewikkelde organisatie is om te begrijpen door de vele splitsingen in zeggenschap, 
afdelingen en werkeenheden. Door de KNVB nu al in beeld te brengen ontstaat er meer duidelijkheid 

over de huidige structuur van de KNVB, hetgeen het nodige inzicht verschaft over het bestaande 

tuchtbeleid en uiteindelijk de leesbaarheid van dit onderzoek ten goede zal doen komen.  
 

1.3 KNVB in beeld 

Op 8 december 1889 wordt in Den Haag de Nederlandschen Voetbal- en Athletischen Bond opgericht 

(NVAB). Reeds bij de oprichting is er discussie over de aanwezigheid van atletiek (een voorkeur van 

initiatiefnemer Pim Mulier) in de bond. Tijdens de algemene vergadering in 1895 wordt besloten om 
de atletiektak op eigen benen verder te laten gaan en wordt de naam veranderd in de Nederlandse 

Voetbal Bond (NVB). Bij het veertigjarige jubileum krijgt de voetbalbond de Koninklijke status. 
De KNVB bestaat tot halverwege de jaren vijftig enkel uit amateurvoetbal. Doordat het betaald voetbal 

haar entree maakt in omringende landen en Nederlandse spelers naar die competities vertrekken om 

daar te gaan voetballen, komt de discussie op gang of Nederland ook niet betaald voetbal moet gaan 
invoeren. De KNVB is in eerste instantie tegen, maar nadat enkele initiatiefnemers de Nederlandse 

Beroeps Voetbal Bond (NBVB) hebben opgericht waaraan tien verenigingen deelnemen, gaat de KNVB 
in 1954 uiteindelijk overstag. Vanaf 25 november 1954 wordt er ook in Nederland profvoetbal 

gespeeld. 
 

De KNVB structuur wordt gekenmerkt door haar complexiteit. Om de organisatie toch helder in beeld 

te brengen wordt als eerste een blik geworpen op de formele structuur van de KNVB. Deze formele 
structuur zal aan de hand van organogrammen worden toegelicht. In figuur 1.1 valt het organogram 

van de KNVB organisatie te zien. De KNVB is op te splitsen in twee verschillende businessunits, 
respectievelijk amateurvoetbal (AV) en betaald voetbal (BV). Beide businessunits hebben hun eigen 

beleidsplannen waarin de eigen doelstellingen verwoord zijn, maar wel vanuit één gezamenlijke 

organisatie: de KNVB (KNVB, 2008d). De aandacht in dit onderzoek zal zich alleen richten op de 
businessunit amateurvoetbal.  

In figuur 1.1 komt de relatie tussen de arbeidsorganisatie en de verenigingsorganisatie aan het licht. 
De arbeidsorganisatie bestaat uit bijna vijfhonderd medewerkers, verdeeld over beide businessunits. 

In de verenigingsorganisatie zijn vrijwilligers actief. Hierover meer in de paragrafen 1.3.1 en 1.3.2. 
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Figuur 1.1 Organogram KNVB 

1.3.1 Verenigingsorganisatie 

De verenigingsorganisatie bestaat uit een groep vrijwilligers die op verschillende niveaus actief zijn 

voor de KNVB. Ze valt op te delen in een rechtsprekende-, wetgevende- en uitvoerende macht (trias 
politica). Ook is er nog een onderscheid te maken tussen districts- en landelijke niveau. 

 
Rechtsprekende macht 

De rechtsprekende macht gaat voornamelijk over het behandelen van tuchtzaken en zal in dit 

onderzoek nog vaak naar voren komen. Het is belangrijk om hierbij direct op te merken dat ieder lid 
van de KNVB automatisch onderworpen is aan het tuchtrecht van de KNVB. Dit betekent dat leden van 

de KNVB zich dienen te houden aan de regels opgesteld door de KNVB. Overtredingen op deze regels 
kunnen leiden tot tuchtzaken en worden door de KNVB behandeld. Het Nederlandse strafrecht is hier 

dus niet van toepassing maar kan soms wel gebruikt worden naast het tuchtrecht. 
 

Ieder district heeft zijn eigen tuchtcommissie die aanhangig gemaakte tuchtzaken behandelt. Als men 

in beroep gaat tegen de uitspraak van de tuchtcommissie komt men terecht bij de commissie van 
beroep wiens uitspraken uiteindelijk bindend zijn. 

Op landelijk niveau zijn er twee organen actief. Dit zijn respectievelijk de Overlegvergadering 
Beroepszaken en de Overlegvergadering Tuchtzaken. De Overlegvergadering Beroepszaken bestaat 

uit een onafhankelijke voorzitter en de voorzitters van de commissies van beroep op districtsniveau. 

De Overlegvergadering Tuchtzaken wordt op haar beurt gevormd door wederom een onafhankelijke 
voorzitter en de voorzitters van de tuchtcommissies uit de verschillende districten. 

 
Wetgevende macht 

Ook bij de wetgevende macht opereren verschillende organen op verschillend niveau. Onderaan in het 
traject bevinden zich op districtsniveau de verenigingen. Door middel van afgevaardigden op de regio- 

en clustervergaderingen zijn zij in staat om mee te praten en te beslissen over actuele zaken binnen 

de KNVB.  
Deze afgevaardigden vormen op hun beurt de districtsvergaderingen waarna uiteindelijk, op landelijk 

niveau, zich weer afgevaardigden bevinden in de algemene vergadering amateurvoetbal. De algemene 
vergadering amateurvoetbal heeft de mogelijkheid zich voor of tegen voorstellen uit te spreken die 

vanuit het bestuur amateurvoetbal worden aangedragen. Boven de algemene vergadering 

amateurvoetbal staat de bondsvergadering. Deze heeft de beslissingsbevoegdheid over kwesties op 
bondsniveau. 

 
Uitvoerende macht 

Bij de uitvoerende macht zijn er vijf verschillende districtscommissies actief. Dit zijn futsal, 

ondersteuning clubbesturen (OC), wedstrijdzaken (WZ), scheidsrechterzaken (SZ) en 
voetbaltechnische zaken (VTZ). De voorzitters van deze districtscommissies zijn ook lid van het 
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districtsbestuur, dat verder bestaat uit een dagelijks bestuur. De districtsbesturen hebben ieder eigen 

verantwoordelijkheden voor de gang van zaken binnen hun district. 

De voorzitters van de districtscommissies zijn, als portefeuillehouder van hun beleidsterrein, ook 
vertegenwoordigd in de hoofdcommissie van hun portefeuille. Hiernaast bestaat er nog een 

hoofdcommissie Fair Play die in alle sectoren van beleid meegenomen dient te worden. In deze 
hoofdcommissie neemt tevens de beleidsmedewerker uit de arbeidsorganisatie plaats. De 

hoofdcommissie wordt geleid door de voorzitter, die tevens portefeuillehouder is van de betrokken 

afdeling in het sectiebestuur amateurvoetbal. Dit sectiebestuur amateurvoetbal bestaat uit een 
dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. De voorzitter van het districtsbestuur neemt hier ook 

zitting in. Boven het sectiebestuur amateurvoetbal staat in de uitvoerende macht uiteindelijk het 
bondsbestuur van de KNVB. 

1.3.2 Arbeidsorganisatie  

De businessunit amateurvoetbal heeft bijna driehonderd werknemers, die verdeeld zijn over zes 

districten en Zeist. In Zeist zijn een aantal centraal georiënteerde afdelingen werkzaam, zoals 

Informatie en Communicatietechnologie (ICT) en Personeel en Organisatie (P&O). Deze afdelingen 
zijn werkzaam voor zowel amateurvoetbal als het betaalde voetbal. De afdelingen Bestuur & Beleid en 

Voetbaltechnische Zaken (VTZ) kunnen weer onderverdeeld worden in specifieke onderwerpen waar 
voor elk onderwerp een beleidsmedewerker actief is (zie figuur 1.2). Elke afdeling heeft tevens een 

eigen hoofd aan wie verantwoording afgelegd dient te worden. 

 
Figuur 1.2 Organogram arbeidsorganisatie AV 

 
 

Nadat er naar de arbeidsorganisatie op landelijk niveau is gekeken zal nu het vizier gericht worden op 

de situatie in de zes districten. Zoals in figuur 1.3 naar voren komt kent ieder district drie afdelingen, 
te weten wedstrijdzaken (WZ), ondersteuning clubbesturen (OC) en voetbaltechnische zaken (VTZ). 

 
De afdeling wedstrijdzaken is verantwoordelijk voor de competitie en alle overige evenementen die 

door verenigingen in samenwerking met de KNVB op districtsniveau worden georganiseerd (KNVB, 

2008d). Deze afdeling is onderverdeeld in drie werkeenheden genaamd: competitiezaken, 
scheidsrechterzaken en tuchtzaken. De afdeling ondersteuning clubbesturen is verantwoordelijk voor 

service op maat, gericht op de individuele verenigingen. Tot slot is er de sectie voetbaltechnische 
zaken die zich richt op de voetbalinhoudelijke kant bij de verenigingen (KNVB, 2008d). 
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Medewerkers tuchtzaken vallen in de districten onder de afdeling wedstrijdzaken. Overtredingen 

worden behandeld door medewerkers van de werkeenheid tuchtzaken en kunnen doorverwezen 

worden naar de verschillende tuchtcommissies. De tuchtcommissies behandelen alle overtredingen 
waarvoor de boetes hoger zijn dan negenenveertig euro, wedstrijden die zijn gestaakt en uitsluitingen 

van spelers vanaf vijf wedstrijden. Alle lagere sancties worden direct afgehandeld door de 
medewerkers van de afdeling tuchtzaken. 

 
 
Figuur 1.3 Organogram district 

 
 
 

1.4 Probleemstelling 

Nu de structuur van de KNVB en de verschillende tuchtorganen zijn omschreven kijken we naar de 

probleemomschrijving en de probleemstelling.  
 

Uit het kwantitatieve onderzoek van Has (2006), naar de gele- en rode kaarten in het amateurvoetbal, 

blijkt dat, ondanks de genomen maatregelen uit het beleidsplan in 2004, er veel verschillen bestaan 
tussen de districten met betrekking tot het opleggen van straffen bij veel voorkomende gewelddadige 

overtredingen. Uit de tabellen 1.1 en 1.2 (zie bijlage 1) valt te lezen dat er vooral grote verschillen 
waar te nemen zijn tussen district Noord en de overige districten. Hierbij dient tevens opgemerkt te 

worden dat de gemiddelde strafoplegging alleen in district Noord voldoet aan de vooraf bepaalde 

minimale strafmaat. De overige districten zitten hier zelfs onder (zie tabel 1.3 in bijlage 1). Ook blijkt, 
uit een onderzoek van de KNVB naar de boetes en administratiekosten, dat de districten ieder hun 

eigen interpretatie geven aan de voorgeschreven regels door de KNVB (KNVB, 2008c). Er lijkt dus iets 
fout te gaan in de beleidsuitvoering.  

Has (2006) stelt hierop dat de voornaamste oorzaak voor de verschillen ligt in de vrij in te vullen 

richtlijn in de tuchthandleiding, om voor een uitspraak bij strafzaken de 'bijzonderheden van het 
individuele geval' te bestuderen en deze naar eigen inzicht strafverminderend te laten meewegen. 

Toch dienen de verschillen, volgens Has (2006), niet zo groot te zijn en zal er naar een meer 
uniformer tuchtbeleid gestreefd moeten worden. Has (2006) stelt dat dit noodzakelijk is om de 

effectiviteit van de beschreven maatregelen tegen het wangedrag in het voetbal te vergroten en hij 
sluit hierbij ook aan bij de doelstellingen van de KNVB uit het beleidsplan amateurvoetbal 2004-2008. 

Hieruit komt naar voren dat de KNVB kwaliteit gericht te werk wil gaan waarbij, onder andere, sprake 

moet zijn van uniformiteit in de inhoud en implementatie van producten, diensten en processen. 
Buiten het rechtvaardigheidsprincipe dat er binnen één organisatie niet met verschillende maten moet 

worden gemeten, kan de KNVB met een dergelijk beleid rekenen op grotere waardering van haar 
leden op de middenlange en lange termijn en geeft zij tevens een beter signaal af binnen onze 

samenleving (Has, 2006).  

Maar dit is allemaal beredeneerd vanuit een kwantitatief oogpunt. De heersende mentaliteit 
(subcultuur) in de districten heeft Has (2006) niet meegenomen in zijn onderzoek, terwijl dat een 

grote rol kan spelen bij het uitdelen van straffen. Daarnaast kunnen organisatie- en beleidsprocessen 
mogelijk ook een rol spelen bij het opleggen van straffen en is het tot slot ook nog maar de vraag of 

uniformiteit inderdaad wel leidt tot, de door Has (2006) omschreven, positieve gevolgen.  
 

In 2007 besloot het bestuur amateurvoetbal uiteindelijk om te komen tot een herziening van de 

aanpak van tuchtzaken in het amateurvoetbal. Dit project zal op termijn moeten leiden tot, onder 
andere, op maat gesneden procedures, aanpassing van de strafmaat en motivering van de opgelegde 

straffen. Een professioneler tuchtsysteem, dat niet alleen efficiënt maar ook effectief het wangedrag 
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weet te minimaliseren, is dus het doel en noodzakelijk gezien de stijging van geweld in het voetbal. 

De KNVB moet niet alleen zorg dragen dat de juiste maatregelen worden getroffen maar ook dat deze 

maatregelen goed worden nageleefd. Door inzicht te vergaren in de subculturen van de districten is 
het niet alleen mogelijk om te achterhalen waardoor de huidige verschillen in straffen worden 

veroorzaakt maar ook om te gaan inzien waar mogelijke problemen en verbeterpunten zitten. 
 

Dit onderzoek zal de verschillende betekenissen van betrokkenen proberen te achterhalen wat betreft 

de afhandeling van tuchtzaken en heeft als doelstelling: 
 

Inzicht bieden in het wangedrag in het amateurvoetbal en de bestrijding ervan, ten einde het 
tuchtsysteem van de KNVB te verbeteren. 

 

Aan de hand van deze gegevens staat de volgende vraag centraal in dit onderzoek: 
 

Welke betekenissen geven de medewerkers van de KNVB en leden van de tuchtcommissies van de 
KNVB aan de aanpak van wangedrag in het voetbal en welke veranderingen achten zij wenselijk? 

 

De focus in dit onderzoek ligt, door middel van deze onderzoeksvraag, op de aanpak van wangedrag. 
Door hier dieper op in te gaan kom je te weten hoe mensen binnen de KNVB aankijken tegen het 

wangedrag op de Nederlandse voetbalvelden en hoe hiermee omgegaan zou kunnen worden. Dit 
geeft dan zicht op het feit of dit beeld overeenkomt met de doelstellingen van de KNVB en of ze het 

juiste effect hebben op de doelgroep. Vervolgens komt de vraag boven of er misschien andere en 

nieuwe passende stappen gezet moeten worden om wangedrag in het amateurvoetbal aan te pakken.  
Daarnaast ligt het richtpunt van dit onderzoek op de verenigingsorganisatie en de arbeidsorganisatie. 

De verenigingsorganisatie en de arbeidsorganisatie zijn, zoals in paragraaf 1.3 al is gebleken, twee 
verschillende facetten van de organisatie. De betrokkenen uit de verenigingsorganisatie zijn veelal niet 

betrokken bij de alledaagse werkzaamheden van de KNVB. De werknemers in de arbeidsorganisatie 
zijn dit wel. Het is dan ook niet ondenkbaar dat er tussen beide onderdelen van de KNVB verschillende 

visies zullen bestaan over de aanpak van wangedrag.  

 
De centrale onderzoeksvraag wordt ondersteund door de volgende deelvragen: 

-  Welke betekenissen geven de medewerkers van de KNVB en leden van de tuchtcommissies van 
de KNVB aan wangedrag in het voetbal? 

-  Welke betekenissen geven de medewerkers van de KNVB en leden van de tuchtcommissies van 

de KNVB aan uniformiteit in de behandeling van tuchtzaken?   
- Op welke wijze speelt het huidige organisatieproces binnen de KNVB een rol bij de aanpak van 

wangedrag in het voetbal? 
-  Op welke wijze speelt het huidige beleidsproces binnen de KNVB een rol bij de aanpak van 

wangedrag in het voetbal? 

 
Om een goed begrip te krijgen van de verschillende definities uit de bovenstaande onderzoeksvragen, 

zullen een aantal termen nader verklaard worden: 
-  Medewerkers tuchtzaken; dit zijn de medewerkers van de KNVB arbeidsorganisatie die 

inhoudelijk betrokken zijn bij de afhandeling van tuchtzaken. 
-  Leden tuchtcommissie; de vrijwilligers van de KNVB verenigingsorganisatie die bevoegd zijn 

om straffen op te leggen. 

- Organisatieproces; hoe er in organisaties te werk wordt gegaan en welke processen hierin een 
rol spelen. 

-  Beleidsproces; de route die bewandeld wordt vanaf de ontvangst van een tuchtzaak tot de 
uitspraak bij die betreffende tuchtzaak door de medewerkers tuchtzaken of leden van de 

tuchtcommissie. 

 

1.5 Maatschappelijke relevantie 

Sport wordt door overheden en sportkoepels zoals het NOC*NSF steevast genoemd als een belangrijk 
preventief middel tegen maatschappelijke kwalen, maar als je de kranten er op naleest blijkt al snel 

dat er geen sprake is van gezonde en toegestane agressie. Cijfers vanuit de KNVB onderbouwen deze 
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stelling (zie paragraaf 1.2). Het wangedrag in het voetbal wordt door de maatschappij zelfs dusdanig 

erg bevonden dat het tegenwoordig mogelijk is om een zware overtreding tijdens de sport 

strafrechtelijk hetzelfde te bestraffen als een zware mishandeling buiten de sport. Veldboer et al. 
(2003) zeggen hierover dan ook, niet voor niets, dat tegenover de stelling dat sport de samenleving 

van agressie ontlast de opvatting moet worden geplaatst dat de sport zelf steeds meer wordt belast 
door agressie. Om de sport goed in te kunnen zetten als een middel om maatschappelijke problemen 

op te lossen is een oplossing voor dit probleem dan ook noodzakelijk maar niet eenvoudig.  

De KNVB lijkt zich hiervan bewust te zijn en wil met het in 2004 opgestelde beleidsplan 
amateurvoetbal het plezier en respect weer terugbrengen in het amateurvoetbal. Vanuit het oogpunt 

van Sennet (2003) valt wangedrag in het voetbal als een respectloze daad te beschouwen. Respect is 
volgens Sennet (2003) namelijk op verschillende manieren te verdienen: door zelfontplooiing, door 

onafhankelijkheid, of door zorg voor jezelf en door anderen iets terug te geven. Dit laatste punt, het 
feit dat je anderen iets terug geeft, veronderstelt wederkerigheid of uitwisseling. Op het moment dat 

je iets terug geeft aan de maatschappij verdien je daarmee respect van anderen. Wangedrag in het 

voetbal verdient dus geen respect, omdat het geen van de genoemde vormen raakt. In plaats van iets 
terug te geven nemen betrokkenen juist dingen van het voetbal af, zoals een gevoel van veiligheid en 

plezier. Dit gevoel van veiligheid en plezier dient altijd aanwezig te zijn op het moment dat men het 
voetbalveld opstapt. Om dit terug te brengen in het amateurvoetbal is het dan ook uitermate 

belangrijk dat de aanpak van wangedrag werkt. Dat betekent niet alleen dat de opgestelde regels 

nageleefd dienen te worden maar ook dat de opgestelde regels het juiste effect hebben op het 
wangedrag. Dit onderzoek wil hier inzicht in geven. 

 

1.6 Wetenschappelijke relevantie 

Over sport en over agressie is door verschillende auteurs veel geschreven, maar vooral afzonderlijk. In 
de literatuur, die deze twee begrippen wel samenvoegt, is er vaak (sociologisch) onderzoek verricht 

naar de oorzaken van voetbalvandalisme (o.a. Dunning, 1999; Collins, 2008) maar niet specifiek over 

het wangedrag op de velden. Wat wel bekend is over geweld in de sport gaat vaak over de 
professionele- en niet over de breedtesport (o.a. Collins, 2008; Coakley, 2009). De onderzoeker 

probeert in dit kader een bijdrage te leveren, door in te gaan op het wangedrag op de 
amateurvoetbalvelden in Nederland.  

Hiernaast tracht dit onderzoek de aanpak van wangedrag in de sport vooruit te helpen. Hier zijn al wel 

diverse studies naar gedaan, maar dit onderzoek zal hier specifiek ingaan op de aanpak bij de 
grootste sportbond van Nederland, namelijk de KNVB. Zowel de organisatie- als de beleidsprocessen 

zullen hierbij aan de orde worden gesteld en gekeken zal worden op welke manier men het beste te 
werk kan gaan. 

 

1.7 Leeswijzer 

Dit onderzoek is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 zal de onderzoeksaanpak besproken worden. Dit 

hoofdstuk vormt de methodologische verantwoording van het onderzoek. Hierin zal, onder andere, de 
onderzoeksbenadering worden beargumenteerd en de dataverzamelingsmethoden worden 

beschreven. 
 

Hoofdstuk 3 vormt het theoretisch kader. Het ontstaan van agressie en agressie in de sport zullen aan 

de orde komen samen met maatregelen die genomen kunnen worden om agressie tegen te gaan. Ook 
zal dit hoofdstuk nog ingaan op de organisatie- en beleidsprocessen binnen een organisatie.  

 
In hoofdstuk 4 worden de resultaten van de interviews en observaties uiteengezet waarna deze in 

hoofdstuk 5 zullen worden geanalyseerd aan de hand van de gevonden literatuur.  

 
Het laatste hoofdstuk zal antwoord geven op de onderzoeksvragen waaruit uiteindelijk een conclusie 

getrokken zal worden. Tot slot zal dit hoofdstuk afsluiten met een discussie en enkele aanbevelingen. 
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2 Onderzoeksaanpak 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal de aanpak van het onderzoek worden beschreven. Omdat we de sociale 
fenomenen willen omschrijven met betrekking tot de aanpak van wangedrag in het amateurvoetbal 

zal er sprake zijn van een kwalitatief onderzoek (Glesne, 2006). Aan de hand hiervan zullen betrokken 
perspectieven omschreven worden, de problemen die een onderzoek naar wangedrag met zich 

meebrengt en zal tot slot naar voren komen welke onderzoeksmethoden worden gehanteerd. 

 

2.2 Onderzoeksperspectief 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een interpretatieve onderzoeksbenadering. Volgens Gratton 
en Jones (2004) wordt sport gezien als een sociaal fenomeen waardoor het gedrag van mensen, actief 

in de sportsector, niet via causale relaties verklaard kan worden. De door ons gekozen benadering 

neemt aan dat menselijk gedrag gevormd wordt door de betekenissen die mensen geven aan de 
wereld, in plaats van dat het bepaald wordt door externe factoren en processen die meetbaar zijn 

voor onderzoekers (Henn et al., 2006). Het begrijpen van menselijk gedrag en de achterliggende 
intenties vraagt, volgens Henn et al. (2006), dan ook een bepaalde mate van empathie met de 

respondenten en dient gerelateerd te worden aan de intenties, motieven, bedoelingen en de waarden 
van de persoon die het uitvoert. Als we kijken naar de KNVB kan, bijvoorbeeld, gesteld worden dat 

voor een medewerker tuchtzaken, die al jarenlang in dienst is, zijn eerdere ervaringen met betrekking 

tot tuchtzaken, invloed hebben op de betekenissen die worden toegekend aan dit onderwerp. Om 
deze betekenissen te kunnen achterhalen is het noodzakelijk om met deze mensen in gesprek te 

gaan. De respondenten zijn hiermee verantwoordelijk voor het empirische materiaal. De verkregen 
data worden vervolgens geïnterpreteerd door op zoek te gaan naar de betekenissen en meningen van 

de respondenten met betrekking tot de aanpak van wangedrag. Daarnaast worden er ook data 

verkregen vanuit observaties bij amateurvoetbalwedstrijden en tijdens de Overlegvergadering 
Tuchtzaken.  

 
Ook zal dit onderzoek nog kritisch naar het vraagstuk kijken. Aan de hand van het theoretische kader 

in het volgende hoofdstuk wordt de onderzoeker in staat gesteld om scherp keurend door te vragen 

gedurende de interviews met betrekking tot het onderwerp. Op deze manier wordt de mogelijkheid 
geschapen om ook aandacht te besteden aan zaken die misschien niet rechtstreeks door de 

respondenten worden benoemd, maar wel relevant zijn voor de situatie rondom de aanpak van 
wangedrag. Op deze manier wordt er gebruik gemaakt van een crossparadigmatisch perspectief, 

waarbij gebruik wordt gemaakt van interpretatieve, kritische en postmoderne 
onderzoeksbenaderingen waardoor individuele betekenissen en constructies van lokale sociale 

werkelijkheden centraal komen te staan in het begrijpen van de wereld (Alvesson & Deetz, 2000). Dit 

betekent dat het onderzoek gedeeltelijk vooraf gestuurd wordt door de onderzoeker belangrijk 
geachte concepten, maar dat de gevonden literatuur tevens tijdens en na het empirische gedeelte in 

het onderzoek gebruikt kan worden.  
 

Het perspectief van de onderzoeker bepaalt voor een groot deel welke invulling het onderzoek krijgt. 

Hiernaast bepaalt het ook welke fenomenen en welke groepen of personen centraal staan, welke 
methoden gehanteerd worden, hoe het verzamelde materiaal geanalyseerd wordt en tot slot welke 

resultaten het onderzoek oplevert. De door ons gekozen onderzoeksbenadering zorgt er voor dat de 
eigen visie en interpretatie van de onderzoeker deel uit maken van het onderzoek. In het geval van dit 

onderzoek is de onderzoeker al enige tijd werkzaam bij de KNVB en speelt hij zelf ook voetbal op 
amateurniveau waarbij hij met de KNVB te maken heeft gehad. Dit heeft tot gevolg dat al reeds 

bestaande denkbeelden zijn gevormd over de KNVB, die onbewust een rol kunnen spelen tijdens het 

onderzoek. Deze achtergrond heeft ook enige voordelen. Zo kan de onderzoeker met de kennis 
waarover hij reeds beschikt betekenissen van betrokkenen beter in hun context plaatsen.  

Door bewust te zijn van de mogelijke biases van de gekozen onderzoeksbenadering kan de 
onderzoeker er voor zorgen om toch zo objectief mogelijk zijn bevindingen te presenteren. 
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Voordat uitgelegd wordt welke onderzoeksmethoden ter hand zullen worden genomen om invulling te 

geven aan het vraagstuk, is het gezien onze onderzoeksbenadering noodzakelijk om aandacht te 

besteden aan het proces hoe individuen betekenissen construeren in een context. Om een beeld te 
kunnen creëren van de betekenissen die worden toegekend aan het wangedrag in het voetbal en het 

huidige tuchtproces van de KNVB, is het wenselijk om te weten hoe deze betekenissen tot stand 
komen. 

2.2.1 Betekeniscontructie 

Het begrip betekenisgeving staat in het boek van Weick (1995) centraal. Voor de uitleg van het begrip 
maakt hij eerst onderscheid tussen de begrippen interpretatie en betekenisgeving. Waar de meeste 

beschrijvingen van interpretatie gaan over een bepaalde tekst, gaat betekenisgeving niet alleen over 
het lezen van de tekst maar ook over hoe de tekst is geconstrueerd. Betekenisgeving gaat zowel over 

het schrijven als het lezen (Weick, 1995) en is hiermee meer dan een individueel gegeven. Het gaat 
hierdoor om het proces of de activiteit, terwijl het bij interpretatie, volgens Weick (1995), om een 

proces kan gaan maar net zo goed over een productbeschrijving. Dit betekent dat de betekenissen die 

mensen binnen de KNVB toekennen aan wangedrag in het amateurvoetbal te maken hebben met de 
manier waarop zij naar een situatie kijken. Niet alleen een bepaalde overtreding, maar de gehele 

setting is van belang. 
 

In het werk van Weick (1995) worden zeven kenmerken genoemd die samen een relatie vormen 

waardoor het begrip betekenisgeving als een proces te begrijpen is. Ieder kenmerk zal hieronder 
worden geconcretiseerd: 

 
1. Betekenisgeving en de betekenisgever 

Het gaat hier om de vraag wie de betekenisgever is. Deze persoon presenteert, afhankelijk van de 
situatie, een deel van zijn eigen identiteit en weegt daarbij af welke identiteit het beste past bij de 

situatie. De betekenissen die worden toegekend aan wangedrag zijn dus afhankelijk van de 

situatie. Een respondent kan zich bijvoorbeeld tijdens het interview over wangedrag een andere 
identiteit toemeten dan hij in zijn werkzaamheden uitdraagt. 

2. Terugkijkend 
Deze tweede eigenschap van betekenisgeving gaat over het feit dat mensen alleen kunnen weten 

wat ze aan het doen zijn, nadat ze het al gedaan hebben. Mensen kijken bij de vorming van 

betekenissen dan ook altijd terug naar ervaringen uit het verleden. De ervaringen van een 
respondent met betrekking tot het aanpakken van wangedrag in het amateurvoetbal hebben 

invloed op de vorming van zijn hedendaagse betekenissen.  
3. Beïnvloeding van de omgeving 

Mensen hebben, bij deze eigenschap van betekenisgeving, invloed op hun eigen omgeving en de 

omgeving heeft op zijn beurt weer invloed op het handelen van de mens. Dit proces gaat gepaard 
met actie (handelen van mensen) en cognitie (het vermogen om iets te leren van de 

handelingen). De betrokkenen bij tuchtzaken maken onderdeel uit van een omgeving die ze zelf 
gevormd hebben en bepalen daarmee de acties van de betrokkenen. Vervolgens kan uit deze 

handelingen geleerd worden en kan men zien welke maatregelen wel een positief effect hebben 
op de bestrijding van wangedrag en welke maatregelen dit niet hebben. 

4. Sociaal 
Betekenisgeving wordt beïnvloed door mensen met wie je omgaat. Er dus geen sprake van 
individuele betekenisgeving. De betekenissen met betrekking tot het bestrijden van wangedrag in 

het amateurvoetbal worden mede bepaald door de algemene taal en sociale interactie binnen de 
KNVB. 

5. Voortdurend proces 
Het toekennen van betekenissen is een continu proces, het heeft zowel geen start- als eindpunt. 
Mensen bevinden zich altijd in een stroom van informatie. Zo zijn er bijvoorbeeld altijd 

ontwikkelingen gaande binnen de KNVB rondom tuchtzaken die van invloed zijn op de 
betekenissen die worden gevormd over dit onderwerp. Doordat dit een continu proces is kiezen 

mensen momenten waarop zij bepaalde gebeurtenissen selecteren en gebruiken als 
referentiekader. Bij het vraagstuk van dit onderzoek kunnen dit bijvoorbeeld gebeurtenissen zijn 

waarbij wangedrag zich heeft gemanifesteerd en of men goed gehandeld heeft. Deze momenten 
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gebruikt men vervolgens als referentiekader. Op deze manier worden vervolgens betekenissen 

geconstrueerd met betrekking tot wangedrag. 

6. Gefixeerd op „cues‟ 
Het proces van betekenisgeving is gericht op en door aanwijzingen, de zogenaamde 'cues'. Deze 

aanwijzingen zijn simpele en bekende structuren die de aanleiding vormen voor mensen om 
betekenis te geven aan grotere gebeurtenissen. Het feit dat een bepaalde tuchtcommissie een 

keer is gekomen tot een 'verkeerde' uitspraak kan een bepaalde respondent voeden om negatieve 

betekenissen toe te kennen aan de bestrijding van wangedrag als geheel. 
7. Gedreven door aannemelijkheid in plaats van objectiviteit 

Het laatste kenmerk draait om het feit dat men een logisch verhaal kloppend probeert te maken. 
Feiten worden dan niet benoemd met als gevolg dat de betekenisgeving subjectief wordt. Het kan 

bijvoorbeeld zijn dat een respondent de alledaagse handelingen niet volledig begrijpt maar door 
middel van logisch beredeneren wel probeert te begrijpen en uit te leggen zodat hij toch een 

betekenis kan construeren over het betreffende onderwerp. 

 
Uit het proces van betekenisgeving is duidelijk geworden dat betekenissen niet eenduidig zijn maar 

juist een mix van meerdere betekenissen die beïnvloed zijn door, onder meer, hetgeen men 
waarneemt en de selectie daarvan. Hoe mensen betekenissen construeren heeft direct ook invloed op 

hoe organisaties te werk gaan. De procesbenadering, die Weick (1995) middels zijn betekenisgeving 

veronderstelt, biedt een alternatief voor de dominante structuurbenaderingen van organisaties. Weick 
(1995) ziet organisaties niet als een statisch gegeven maar als een uitkomst van betekenisgeving aan 

de gevolgen van handelen. Zijn aandacht gaat hierbij uit naar het proces van organiseren dat 
contextueel en relationeel wordt bepaald. 

 
Met dit in het achterhoofd bewerken we dan ook de betekenissen van betrokkenen bij de aanpak van 

wangedrag. Voordat deze implicaties zichtbaar worden later in het onderzoek, zal er nu eerst nog 

worden ingegaan op mogelijke problemen die zich kunnen voordoen bij het bestuderen van 
wangedrag en welke benaderingen er zijn om wangedrag te bestuderen. 

 

2.3 Bestuderen van wangedrag: problemen en manieren 

2.3.1 Problemen bij het bestuderen van wangedrag 

Voordat we in de volgende hoofdstukken zullen ingaan op het wangedrag in het voetbal is het 
belangrijk om de mogelijke problemen van een dergelijk onderzoek te benadrukken. Coakley (2009) 

presenteerde vier soorten problemen. Ten eerste is het aantal typen en oorzaken van wangedrag in 
de sport zo divers dat er geen enkele theorie ze allemaal kan verklaren (Atkinson & Young, 2008). 

Alleen al in het voetbal bestaat er een handleiding tuchtzaken amateurvoetbal met verschillende typen 

overtredingen en dan spreken we eigenlijk nog maar over één sport. Het is dan ook volgens Coakley 
(2009) belangrijk dat bij het bestuderen wangedrag dit te doen in de context waarin het plaats vindt. 

Ten tweede kunnen geaccepteerde acties in de sport als wangedrag gezien worden in de 
maatschappij en andersom dat acties die geaccepteerd zijn in de maatschappij gezien worden als 

wangedrag in de sport. Het slaan van een ander persoon is strafbaar in de maatschappij, maar vindt 
ditzelfde plaats in een ring onder de noemer „boksen‟ dan is het een heel normaal en geaccepteerd 

fenomeen. 

Ten derde gaat het bij wangedrag in de sport vaak om het kritiekloos accepteren van bepaalde 
normen in plaats van het verwerpen van normen. Denk hierbij aan het feit dat sommige atleten wel 

erg ver gaan voor betere prestaties, waardoor hun gezondheid in het geding kan komen. 
Tot slot levert het bestuderen van wangedrag in de sport problemen op omdat trainingen en 

prestaties in de sport gebaseerd zijn op zulke nieuwe vormen van wetenschap en technologie dat men 

nog geen normen heeft ontwikkeld om de acties van sporters te begeleiden (Coakley, 2009). Er 
worden in het wielrennen steeds weer nieuwe medicijnen ontwikkeld die de prestaties van de 

wielrenners bevorderen. Hierdoor lopen de autoriteiten eigenlijk steeds achter de feiten aan met het 
wel of niet bestraffen van de nieuwe middelen.  
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Naast de hierboven omschreven problemen zijn er ook nog verschillende manieren om normen te 

interpreteren en wangedrag te herkennen, tijdens het bestuderen van sport in de maatschappij. Hier 

zullen we in de volgende paragraaf op ingaan. 

2.3.2 Twee benaderingen voor het bestuderen van wangedrag 

Als normen worden gezien als absolute, onveranderbare waarheden over goed en fout, dan kan 
wangedrag gezien worden als alles wat afwijkt van deze normen: de absolutistische benadering 

(Coackley, 2009). Deze benadering wordt weergegeven in figuur 2.1. De verticale lijn in dit figuur 

geeft een bepaald ideaalbeeld weer en de gestreepte horizontale lijn toont het vertrek van het ideaal 
aan. Hoe verder men van het ideaal verwijderd is hoe erger het wangedrag kan worden opgevat 

volgens deze benadering. Dit kan uiteindelijk leiden tot hetgeen men opvat als „slecht‟.  
De absolutistische benadering heeft volgens Coakley (2009) niet bijgedragen tot het sociologisch 

begrijpen van wangedrag in de sport, maar wordt juist vaak gebruikt door fans en media wanneer ze 
discussiëren over het overtreden van regels door sporters. Het is daarom ook belangrijk om deze 

benadering te kennen, omdat je op deze manier beter kan begrijpen waarom mensen op een 

bepaalde manier reageren op wangedrag en waarom er zoveel verschillende meningen over zijn. Een 
ander probleem van de absolutistische benadering is dat het mensen laat denken dat wangedrag 

opgelost kan worden door het opstellen van meer regels en het verhogen van de straffen (Coakley, 
2009). 

 
Figuur 2.1 De absolutistische benadering 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Bron: Coakley (2009) 

 

Veel sociologen verwerpen de absolutistische benadering en kiezen voor een op interactie gebaseerd, 
constructionistische benadering om met wangedrag om te gaan en te identificeren. Deze benadering 

gaat er, volgens Coakley (2009), vanuit dat wangedrag voorkomt op het moment dat ideeën, 
kenmerken en acties buiten de sociaal vastgestelde grenzen vallen die mensen in een sociale wereld 

normaal gebruiken om te bepalen wat acceptabel is en wat niet in een maatschappij. In figuur 2.2 is 

deze benadering weergegeven. 
 

Ideaal: representeert 

een specifiek idee, 

kenmerk of actie

Mate van wangedrag Slecht

Geobserveerd idee, 

kenmerk of actie
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Figuur 2.2 De constructionistische benadering 

 
Bron: Coakley (2009) 

 
De constructionistische benadering legt de nadruk op de volgende vier punten (Coakley, 2009): 

1. Normen worden geconstrueerd bij interactie tussen mensen. Hierdoor ontstaat er een bepaald 

gebied van acceptabele ideeën, kenmerken en acties. Dit betekent, in tegenstelling tot de 
absolutistische benadering, dat er niet een bepaald punt, maar een gebied is waar, op het 

moment van afwijken, pas sprake is van wangedrag. Dit wordt in figuur 2.2 weergegeven door de 
twee verticale gestreepte lijnen. 

2. Het gebied van acceptatie verandert continue door de tijd omdat mensen discussiëren over wat 
wel en niet onder wangedrag moet worden verstaan. 

3. Het proces, waarin gesproken wordt over de grenzen van acceptabel gedrag, wordt mede bepaald 

door machtsrelaties tussen mensen. Mensen met de meeste macht bepalen vaak voor een groot 
deel wat wel en niet binnen het gebied valt. 

4. Alles wat buiten het gebied van acceptatie valt kan worden gezien als „deviant underconformity‟ of 
als „deviant overconformity‟ (Coakley, 2009: 159). Mensen, die „deviant underconformity‟ 

vertonen, gedragen zich op een dusdanige manier dat het lijkt alsof ze de normen verwerpen of 

niet kennen, terwijl mensen, die „deviant overconformity‟, vertonen alle normen accepteren zonder 
er kritisch naar te kijken en zichzelf geen grenzen opleggen bij het volgen van deze normen (denk 

hierbij bijvoorbeeld aan het sporten met pijnstillers).  
 

Dit onderzoek zal de constructionistische benadering volgen als het gaat om het bestuderen van 

wangedrag. De onderzoeker erkent het feit dat er verschillende meningen zijn over het fenomeen 
wangedrag en zal dit dan ook meenemen gedurende zijn onderzoek. Hoe dit onderzoek er voor de 

rest precies uit zal zien zal in de volgende paragraaf worden uitgelegd. 
 

2.4 Onderzoeksmethoden  

Om de betekenissen van de betrokkenen te achterhalen is het noodzakelijk om empirisch materiaal te 

verzamelen dat vervolgens gekoppeld kan worden aan theoretische concepten uit het volgende 

hoofdstuk. De onderzoeksmethoden, die gebruikt zullen worden om een passend antwoord op de 
onderzoeksvraag te vinden zijn een documentenanalyse, literatuurstudie, observaties en interviews. 

2.4.1 Documentenanalyse 

Door middel van een documentenanalyse wordt gekeken naar eerdere aanbevelingen binnen de KNVB 

met betrekking tot tuchtzaken en eerdere waarnemingen uit het amateurvoetbal. Deze komen naar 

voren in verschillende interne en externe notities, rapporten en verslagen. Door hier kritisch naar te 
kijken kan een beter inzicht verkregen worden in de aanpak van wangedrag binnen de KNVB. Ook kan 

er door het inzien van interne documenten over de tuchtcommissies en hoe zij werken antwoord 

Bereik van acceptabele 

ideeën, kenmerken en 

acties

Wangedrag Wangedrag

Overeenkomst
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gegeven worden op de vraag hoe het beleidsproces eruit ziet bij de totstandkoming van uitspraken 

rondom tuchtzaken. Deze documenten zijn te vinden door navraag te doen bij de verschillende 

districten en beleidsbepalers. De inzichten uit deze documenten zijn meegenomen tijdens het 
opstellen van de topiclijst voor de interviews (meer hierover in paragraaf 2.4.4). 

Het gaat hierbij om de volgende documenten: 
- Vijf observatieverslagen van waarnemers uit district Noord. 

- Notitie „Brainstorm Tuchtzaken‟. 

- Notitie „Genormeerd handelen‟. 
- Notitie „Fair Play‟. 

- „Handleiding Plezier en Respect in het voetbal‟ van district West II. 
- Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal, 2008. 

- 'Project tuchtzaken amateurvoetbal', 2007, versie 2. 
- Bewaarnummer amateurvoetbal 2008/‟09. 

2.4.2 Literatuurstudie 

De literatuurstudie, voorafgaand aan het empirische onderzoek, zal dienen om een theoretisch kader 
te schetsen rondom de onderzoeksvraag die zal fungeren als verantwoording. Door deze 

literatuurstudie is een kader gevormd waar uitkomsten uit het empirisch onderzoek aan gekoppeld 
kunnen worden. Aan de hand van deze inhoudelijke literatuurstudie wordt het mogelijk om de 

processen rondom de aanpak van wangedrag beter te verklaren. De literatuurstudie zal zich 

voornamelijk richten op het ontstaan en tegengaan van wangedrag in de maatschappij. Ook zal er 
gekeken worden naar sport specifieke agressie en wat hier de oorzaken van en maatregelen tegen 

zijn. Tot slot wordt er stilgestaan bij de organisatie- en beleidsprocessen die mogelijk een rol spelen 
bij het tot stand komen van beleid en de uitvoer ervan. 

2.4.3 Observaties 

Voordat de interviews afgenomen zullen worden zal de onderzoeker eerst bij enkele wedstrijden in het 

amateurvoetbal aanwezig zijn om te observeren wat er gebeurt voor, tijdens en na een dergelijke 

wedstrijd. Belangrijk hierbij is dat de onderzoeker zich bewust is van zijn rol als waarnemer. In het 
dagelijkse leven observeert men elkaar ook, maar in deze onderzoekssituatie moet de onderzoeker er 

rekening mee houden om bewust te letten op alle details van een bepaalde situatie.  
Observaties kunnen volgens Glesne (2006) in een continuüm geplaatst worden van „vooral 

waarnemen‟ tot en met „participatie‟. De rol van 'waarnemer', aan het ene uiteinde van het continuüm, 

zorgt ervoor dat de onderzoeker weinig tot geen interactie heeft met de personen die hij bestudeert. 
Bij het volgende punt krijg je de rol van 'waarnemer als participant' en zal de onderzoeker zich vooral 

gedragen als waarnemer maar zal er wel af en toe interactie zijn met de studie deelnemers. Bij de rol 
van 'participant als waarnemer' participeert de onderzoeker in vele activiteiten van zijn studie 

deelnemers en zal hij af en toe afstand nemen om te observeren. Tot slot kan de onderzoeker de rol 

innemen van een 'volledig participant'. De onderzoeker zal in dit geval niet alleen volledig opgaan in 
zijn studie gemeenschap voor analyse maar zal tevens ook zelf onderzocht kunnen worden door zijn 

gemeenschap (Glesne, 2006). Een onderzoeker kan zich gedurende zijn studie op verschillende 
punten bevinden op dit continuüm.  

 
Voor dit onderzoek is ervoor gekozen om naar wedstrijden in het reserve amateurvoetbal te gaan, 

oftewel de B categorie voetbal (zie bijlage 2 voor de verschillen tussen de A en B categorie). De reden 

hierachter is het feit dat in het standaard amateurvoetbal, de A categorie, de meeste wedstrijden 
worden geleid door KNVB scheidsrechters, waardoor de uitstraling van die wedstrijden een officiëler 

karakter krijgt. Dit blijkt niet alleen uit de meer „objectieve‟ leiding maar ook uit het standaard melden 
van incidenten waardoor bij de KNVB beter bekend is wat er zich allemaal afspeelt en hier dan ook op 

in kan spelen. Hierdoor lijken deze wedstrijden minder vaak uit de hand te lopen.  

De onderzoeker is juist geïnteresseerd in de wedstrijden die geleid worden door de zogenaamde 
verenigingsscheidsrechters die de wedstrijden een informeler karakter geven en daardoor mogelijk 

ook een situatie laten ontstaan dat eventueel vaker tot wangedrag zou kunnen leiden. Juist over deze 
categorie voetballers is weinig bekend door, onder meer, het feit dat veel misstanden in deze klassen 

helemaal niet worden doorgegeven aan de KNVB en vervolgens ook niet goed aangepakt kunnen 
worden. 
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In de B categorie zijn zowel zogenaamde „risicowedstrijden‟ bezocht als willekeurige andere 

amateurwedstrijden. De „risicowedstrijden‟ die zijn bezocht waren op advies van het hoofd 

wedstrijdzaken van district West II en medewerkers tuchtzaken van districten West I en Oost. Er 
hebben uiteindelijk 9 observaties plaatsgevonden. In bijlage 3 zijn de data en wedstrijden te vinden. 

Bij enkele van deze wedstrijden is de onderzoeker in gesprek gegaan met de scheidsrechter en/of 
enkele spelers. Bij deze gesprekken is geen gebruik gemaakt van semi-gestructureerde interviews 

maar is de onderzoeker zo informeel mogelijk in contact getreden met de betrokkenen om hen wat 

vragen te stellen over hetgeen in die wedstrijd had plaatsgevonden. Deze gesprekken zijn samengevat 
in het observatieverslag. 

 
Tot slot heeft de onderzoeker ook de Overlegvergadering Tuchtzaken in mei 2009 bijgewoond. Tijdens 

deze jaarlijkse vergadering wordt de nieuwe handleiding tuchtzaken amateurvoetbal samengesteld. 
De onderzoeker heeft zich gedurende deze vergadering afzijdig gehouden en daarmee de rol van 

„waarnemer‟ op zich genomen. Ook hier is een observatieverslag van gemaakt. 

2.4.4 Interviews 

Tot slot zal er ook gebruik gemaakt worden van interviews om de betekenissen van betrokkenen te 

achterhalen. Deze interviews zullen semi-gestructureerd zijn. Dit houdt in dat er niet enkel gewerkt 
wordt volgens een vooraf vastgestelde vragenlijst, maar door middel van een topiclijst (zie bijlage 4). 

Hierdoor kan men richting geven aan de informatieverzameling waardoor uiteindelijk de meeste 

informatie verkregen kan worden betreffende de betekenissen van betrokkenen. Het nadeel van 
interviews is dat informatie die daar wordt uitgehaald niet altijd even betrouwbaar is. Geïnterviewden 

zijn zich niet altijd bewust van zijn/haar eigen gedrag en de motieven voor dit gedrag. Van invloed is 
ook het geven van sociaal wenselijke antwoorden en het selectieve geheugen van de ondervraagde 

mensen. Door als onderzoeker zich hier bewust van te zijn en er op in te spelen kunnen dergelijke 
problemen voorkomen worden. Op deze manier zorg je er voor dat het interviewen zelfs zeer 

betrouwbare informatie kan opleveren. 

Het afnemen van semi-gestructureerde interviews zorgt er ook voor dat de onderzoeker de implicaties 
van zijn eigen achtergrond moet onderkennen tijdens het verwerven van de data. Enkele 

respondenten waren voorafgaand aan dit onderzoek al bekend bij de onderzoeker wat er mogelijk toe 
heeft kunnen leiden dat ze zich minder geremd voelden in het geven van antwoorden. Het 

tegenovergestelde zou kunnen gelden voor respondenten die de onderzoeker niet kende. Door zo 

openlijk mogelijk te praten over het onderzoek en wat de bedoeling achter de vragen is trachtte de 
onderzoeker bij deze mensen een dusdanige sfeer te creëren dat ook deze respondenten zich niet 

zouden „verschuilen‟.  
De interviews duurden 40 tot 80 minuten en vonden plaats op de werkplek van de geïnterviewden 

zelf. Alle interviews zijn digitaal opgenomen en daarna letterlijk woord voor woord uitgewerkt. In de 

volgende paragraaf zal uitgelegd worden welke respondenten zijn geselecteerd en waarom. 

2.4.4.1 Selectie onderzoekseenheden 

Dit onderzoek gaat in op de aanpak van wangedrag in het amateurvoetbal. Bij het selecteren van de 
respondenten was het dan ook noodzakelijk dat zij op een één of andere manier betrokken zijn bij de 

aanpak van wangedrag binnen de het KNVB amateurvoetbal. Hierbij is het van belang om 
betekenissen te achterhalen van mensen die niet alleen op de hoogte zijn van tuchtzaken maar ook 

van de ontwikkelingen en beleidsprocessen op dat gebied. Daarnaast is het van belang dat zowel de 

betekennissen uit de verenigingsorganisatie als de arbeidsorganisatie achterhaald worden. Zoals al 
eerder vermeld kunnen hier verschillen in zitten gezien de wijze waarop zij bij de aanpak van 

wangedrag betrokken zijn. Tot slot is het aannemelijk dat de betekenissen op landelijk niveau 
verschillen van de betekennissen op districtsniveau. Landelijk wordt vooral het beleid bepaald en in de 

districten dient dit uitgevoerd te worden. Hierdoor is het dus zaak om vanuit meerdere organen en 

lagen van de KNVB betekenissen te achterhalen om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen. 
 

Uiteindelijk heeft de onderzoeker twaalf betrokkenen geselecteerd. Al deze mensen 
vertegenwoordigen een relevant onderdeel van de organisatie met betrekking tot de aanpak van 

wangedrag. Enkele betrokkenen zijn gekozen aan de hand van 'extreme case sampling' (Glesne, 2006: 
35). Dit houdt in dat de onderzoeker, via de gemiddelde strafoplegging, bepaalt welk district het 

hoogste gemiddelde heeft en welk district het laagste gemiddelde. Deze cases zullen dan met elkaar 
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vergeleken worden. Juist door deze verschillen in kaart te brengen wordt verwacht een goed beeld te 

krijgen van de afhandeling van tuchtzaken en de gevolgen hiervan op het wangedrag in het voetbal. 

Als gevolg van dit onderzoek zijn uiteindelijk betrokkenen gekozen uit district Noord en district Zuid I.  
Daarnaast is er uit ieder district één iemand uit de arbeidsorganisatie of uit de verenigingsorganisatie 

geselecteerd die direct betrokken is met de aanpak van wangedrag. De reden hiervan is dat er per 
district vaak andere problemen zijn waar men mee te maken heeft op het gebied van wangedrag. Dit 

is niet alleen belangrijk bij het onderkennen maar ook bij het bespreken zodat er een zo duidelijk 

mogelijk beeld geschetst kan worden van de problematiek rondom de aanpak van wangedrag.  
Tot slot zijn drie beleidsmedewerkers uit Zeist geselecteerd die ook betrokken zijn bij de aanpak van 

wangedrag. Het gaat hier om de medewerkers wedstrijdzaken, scheidsrechterszaken/Fair Play en de 
projectleider tuchtzaken. Bij deze respondenten maakt tuchtzaken een deel uit van hun takenpakket. 

In bijlage 5 zijn alle respondenten te vinden. 

2.4.5 Data analyse 

Data analyse is het organiseren van wat je gezien, gehoord en gelezen hebt zodat je daar lering uit 

kan trekken voor je onderzoek (Glesne, 2008). Kwalitatieve onderzoekers gebruiken verschillende 
methoden om de gevonden data te analyseren. In dit onderzoek is gestart met het coderen van de 

uitgewerkte interviews. Hierbij is gebruik gemaakt van citaten uit de interviews zodat voorkomen 
wordt dat de onderzoeker de uitkomsten zelf te veel gaat interpreteren. Deze tekstfragmenten zijn 

gelabeld en vervolgens per code bij elkaar geplaatst. Aan de hand van deze codes is de onderzoeker 

gekomen tot een viertal hoofdthema‟s en daarbij horende subthema‟s. Alle codes zijn vervolgens 
onderverdeeld naar een bijbehorend thema. Per thema is gezocht naar de verschillende en 

overeenkomstige citaten van de respondenten. Ook is gekeken naar de gedeelde en dominante 
betekenissen. Dit sluit aan op de interpretatief-kritische onderzoeksbenadering. Op basis van dit 

onderzoeksperspectief is tot slot ook gekeken naar de gevolgen van de verschillenden betekenissen. 

2.4.6 Betrouwbaarheid en validiteit 

Door gebruik te maken van topiclijsten is getracht om tijdens alle interviews dezelfde onderwerpen 

aan bod te laten komen. Hierdoor wordt de betrouwbaarheid van het onderzoek verhoogd. Een 
negatief punt voor de betrouwbaarheid kan zijn dat een van de respondenten pas een jaar in dienst 

was van de KNVB en daardoor af en toe minder goed op de hoogte bleek te zijn van bepaalde 
onderwerpen rondom tuchtzaken. Bij een kwalitatief onderzoek is het, moeilijker dan bij een 

kwantitatief onderzoek, te garanderen dat bij herhaling dezelfde uitkomsten worden verkregen. De 

context kan veranderd zijn waardoor respondenten een andere betekenis geven aan gebeurtenissen. 
Bij kwalitatief onderzoek is het dan ook belangrijk dat het duidelijk is wat er is gedaan gedurende het 

onderzoek. Door alles te beschrijven in dit hoofdstuk is het mogelijk voor de lezer te herleiden waarop 
de conclusies uiteindelijk zijn gebaseerd.  

 

Met betrekking tot validiteit gaat het erom dat de verzamelde gegevens een goede weergave zijn van 
de werkelijkheid. Door interviews te houden met verschillende respondenten uit verschillende 

districten en op meerdere niveaus wordt er een completer beeld van de situaties geschetst. De twaalf 
respondenten kunnen helaas nooit een compleet beeld geven van de problematiek rondom de aanpak 

van wangedrag waardoor de uitkomsten niet generaliseerbaar zijn. Door de respondenten te 
interviewen in hun eigen omgeving en de vertrouwelijkheid van het gesprek vooraf te garanderen is 

de validiteit van het onderzoek wel verhoogd. 
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3 Voetbalgeweld: van probleem tot aanpak 

3.1 Inleiding 

In deze scriptie wordt onderzoek gedaan naar hoe de KNVB haar aanpak van wangedrag in het 
amateurvoetbal kan verbeteren. Worden de juiste maatregelen getroffen om wangedrag te 

bestrijden? En hoe kan je ervoor zorgen dat deze maatregelen ook daadwerkelijk door alle betrokken 
personen worden uitgevoerd en toegepast? Om tot een antwoord te komen op, onder andere, deze 

vragen zullen we in dit hoofdstuk ingaan op het ontstaan van agressie bij mensen en vervolgens 

specifiek kijken naar mensen die sport bedrijven. Deze theorie zal vervolgens gerelateerd worden aan 
het amateurvoetbal om een beeld te krijgen van agressie in het voetbal en zal er gekeken worden 

naar wat men kan doen om deze agressie tegen te gaan. Daarna zal een organisatieanalyse 
plaatsvinden. De kennis over organisaties wordt verdeeld in vier aparte frames van waaruit naar 

organisaties gekeken kan worden. Tot slot zal er ingegaan worden op de verschillende manieren hoe 

beleid tot stand komt in organisaties en hoe dit uitgevoerd dient te worden.  
 

3.2 Wangedrag in de sport 

3.2.1 Enkele voorbeelden van wangedrag 

Tijdens het schrijven van deze scriptie heeft de onderzoeker het afgelopen jaar bij wijze van 

'steekproef' voorbeelden van wangedrag in het amateurvoetbal uit de krant gehaald: wedstrijd loopt 
volledig uit de hand (AD, 2008); kampioenswedstrijd ontaard in massale vechtpartij (Voetbal 
Rotterdam, 2007); herrie op het voetbalveld (Nieuwsbedrijf, 2007); scheidsrechter mishandeld 
(Parool, 2008); massale vechtpartij bij (Tubantia, 2008). In deze trend zullen momenteel nog wel 
meer krantenkoppen te vinden zijn die betrekking hebben op het amateurvoetbal. 

 
Het zijn maar enkele voorbeelden, maar geven wel gelijk de ernst van de situatie aan. Echter, 

wanneer spreken we in de sport eigenlijk van wangedrag? Wat iemand namelijk als wangedrag 

beschouwt hangt mede af van de door hem, of haar, gehanteerde waarden en normen. Deze kunnen 
niet alleen verschillen tussen mensen maar ook veranderen in de tijd. Dit is in lijn met de constatering 

vanuit de constructionistische benadering uit hoofdstuk 2 paragraaf 3.2 dat wangedrag niet een 
vaststaand fenomeen is dat aan de hand van een enkele definitie te omschrijven valt. Naast het feit 

dat mensen onderling verschillen, hebben er de afgelopen decennia diverse maatschappelijke 

veranderingen plaatsgevonden die van invloed zijn geweest op het menselijke karakter en daarmee 
indirect ook op hetgeen we verstaan onder wangedrag, namelijk: individualisering, informalisering en 

intensivering. In het licht van deze ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving is de discussie over 
wat men onder wangedrag verstaat erg relevant. “Individualisering is het proces van verminderde 
afhankelijkheid van het individu […] en van toenemende vrijheid van keuze met betrekking tot de 
inrichting van het eigen leven. […] De verhoudingen tussen mensen worden daardoor minder 
machtsbepaald en meer egalitair‟” (Schnabel, 2000: 22). Eén gevolg van deze individualisering is dat 

mensen meer verantwoordelijkheid voor het eigen leven willen aanvaarden. 
Informalisering heeft er toe geleid dat de traditionele bronnen van overdracht van morele 

overtuigingen en gedragswijzigingen (zoals kerk en gezin) zijn overgenomen door zeer diverse 
maatschappelijke instituties en organisaties, die allemaal op eigen wijze de door hun gewenste 

waarden en normen verkondigen. Volgens Schnabel (2000) gaat met individualisering en 

informalisering vaak een verlaging van de frustratietolerantie samen. Hierdoor zijn mensen erg 
gevoelig voor teleurstellingen wat uiteindelijk sneller kan leiden tot gewelddadig optreden. 

Intensivering heeft als gevolg dat sport steeds intensiever en intenser beleefd moet worden. Als iets 
niet meer leuk is, is men sneller geneigd daar in gedrag uiting aan te geven, bijvoorbeeld in de vorm 

van verbale uitingen of fysiek geweld. De moderne samenleving staat voor de opgave de grote mate 

van pluriformiteit te laten samengaan met voldoende eenheid en gemeenschappelijkheid (WRR, 
2003). 

 
Nog steeds blijft de vraag staan wanneer we nu eigenlijk over wangedrag praten? Dit onderzoek heeft 

ervoor gekozen om wangedrag geen vaststaand begrip te laten zijn doordat, onder andere, waarden 
en normen over de tijd veranderen en tussen mensen verschillen. Om toch wat meer duidelijkheid te 
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verschaffen in de discussie over wat we nu eigenlijk moeten verstaan onder wangedrag halen we er 

het onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) naar waarden en 

normen bij. Tiessen-Raaphorst et al. (2008) bespreken in hun onderzoek het feit als we praten over 
onwenselijk gedrag daar het idee achter zit dat een bepaalde norm wordt overschreden. De WRR 

(2003) onderscheidt drie soorten normen: 
- sociale normen, die gedrag in termen van gepast en ongepast beoordelen; 

- morele normen, die een beoordeling van gedrag in termen van goed en kwaad geven; 

- juridische normen, die een beoordeling van gedrag in termen van legaal of niet legaal geven. 
 

Vaak overlappen deze normen elkaar. Er zit echter ook een verschil tussen de drie normen, namelijk 
in de formaliteit en de sanctionering wanneer ze niet worden nageleefd. Zo leidt het overtreden van 

de vastgelegde juridische normen tot sancties, waar dit bij morele en sociale normen niet het geval is.  
Dit onderscheid in normen kan in verband worden gebracht met een oplopende reeks van onprettig 

tot onwettig normoverschrijdend gedrag (zie figuur 2.1). Het continuüm geeft een basis om te 

bepalen waar verantwoordelijkheden liggen ten aanzien van onwenselijk gedrag en wie de 
„overtreders‟ van de normen erop kan of moet aanspreken. Reactiewijzen zoals dulden en 

bespreekbaar maken van onbehoorlijk gedrag horen bij lichtere overschrijdingen van sociale normen. 
Belangrijk is dat niet alleen sanctionering een rol speelt bij het verminderen van onwenselijk gedrag, 

maar dat ook de preventie veel aandacht verdient.  

 
Figuur 2.1 Continuüm van onwenselijk gedrag en mogelijke reacties daarop 

 
Bron: WRR (2003) 

 

Het bepalen van de grenzen van deze vier vormen van wangedrag blijft voor discussie vatbaar, wat 
voor de een niet meer valt te accepteren is voor een ander misschien nog heel normaal, maar kan de 

discussie over wangedrag wel al enigszins aanscherpen.  
 

Doordat wangedrag op de voetbalvelden vaak een fysiek karakter heeft en hierdoor ook hand in hand 

gaat met een bepaalde vorm van agressie is het noodzakelijk om te achterhalen waar agressie 
eigenlijk vandaan komt. Hiervoor dienen we dan ook te beginnen bij het ontstaan van agressie en 

geweld bij de mens in het algemeen.  

3.2.2 Het ontstaan van agressie 

Schreurs (1988) bespreekt verschillende theoretische benaderingen over de oorzaken van geweld. Hij 

gaat hier, onder andere, in op een theorie van Sigmund Freud over de aangeboren agressiedrift van 

de mens. De mens is volgens Freud namelijk niet een zachtaardig, liefdebehoevend wezen dat zich 
hoogstens kan verdedigen als het wordt aangevallen, maar iemand die begiftigd is met driften 

waarvan een machtige component door agressieve neigingen gevormd wordt. De vraag is dus niet 
waarom mensen geweld gebruiken maar meer waarom er geen sprake is van een permanente oorlog 

van allen tegen allen. Dit wordt in het boek van Schreurs (1988) verklaard door een moeizaam 

socialisatieproces dat de basis vormt voor de vorming van het geweten van de mens en dan dient als 
innerlijke 'rechterlijke macht'. 

Deze aangeboren drift is een noodzakelijke maar geen voldoende verklaring voor het gebruik van 
geweld. Het verklaart bijvoorbeeld niet waarom de ene mens wel en de ander geen geweld gebruikt. 

Opvoeding speelt hierin een rol en is van invloed op het gebruik van geweld op latere leeftijd. 
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Bewezen is dat de meeste vormen van geweld plaatsvinden door groeperingen. Oorlogen zijn hiervan 

een voorbeeld, maar ook voetbalvandalisme. De doelstellingen en belangen van een groep verklaren 

het geweld. Onderlinge competitie en vijandigheid zijn factoren die hier een rol spelen.  
 

Ook in het werk van Ekkers en Hoefnagels (1972) en van Van Galen (1986) komen meerdere 
theorieën omtrent de verklaring van agressief gedrag naar voren. Zij gaan vooral dieper in op de 

frustratie-agressietheorie. Essentieel bij deze theorie is het niet bereiken van een doel dat met een 

bepaalde handeling beoogd wordt. Om in de sfeer van het voetbal te blijven kan men hierbij 
bijvoorbeeld denken aan het verliezen van een wedstrijd. Elke frustratie leidt volgens deze theorie 

geeft een aanzet tot agressie (Ekkers & Hoefnagels, 1972). Een persoon is nu geneigd agressief 
gedrag te tonen, maar het daadwerkelijke gebeuren is weer afhankelijk van omstandigheden zoals 

aanwezigheid van een slachtoffer en weinig kans op bestraffing. Ook deze theorie blijkt dus niet 
sluitend als het gaat om het verklaren van agressie. 

 

Veldboer et al. (2003) bespreken in hun onderzoek enkele maatschappelijke theorieën die de bron van 
agressie zouden kunnen verklaren. In het kort zijn dit: 

-  Aangeboren en aangeleerd gedrag; komt overeen met de aangeboren agressiedrift theorie van 
Freud. 

-  Ongelijkheidstheorie; ongelijke verdelingen van materieel bezit en maatschappelijk aanzien 

kunnen leiden tot spanningen. 
-  Gelegenheidstheorie; agressie is het resultaat van gebrekkige veiligheidsmaatregelen. 

-  Afname van sociale bindingen; niet alleen de afname van de formele institutionele controle, maar 
ook de neergang van de informele sociale controle kan aanleiding geven tot agressie. 

-  Culturele en interculturele verklaringen; agressie neemt in ieder land een andere plaats in. 
-  Overige maatschappelijke verklaringen; assertieve burger, sensationele media en oorlog. 

 

Al deze theorieën, maar ook actiefilms en nieuwsberichten, wekken de indruk dat op het moment dat 
geweld gebruikt kan worden het ook daadwerkelijk gebeurt. Dit is volgens Collins (2008) niet het 

geval. Sterker nog, Collins (2008) beweert dat geweld moeilijk is en dat niet iedereen het kan. Met 
zijn micro-sociologisch onderzoek toont Collins (2008) aan dat gewelddadige individuen niet bestaan, 

maar dat het gaat om gewelddadige situaties. Hij beroept zich hierbij, onder meer, op werk van S.L.A. 

Marshall wiens onderzoek onder soldaten opleverde dat maar een heel laag percentage (maximaal 
25%) van de grondtroepen daadwerkelijk zijn geweer gebruikt tijdens een aanval (Collins, 2008).  

Gewelddadige interactie is problematisch omdat het ingaat tegen de aard van normale interactie 
rituelen (Collins, 2008). Tijdens een strijd tussen twee verschillende opvattingen ondervinden mensen 

een reusachtig gevoel van spanning, het door Collins (2008) genoemde „confrontational tension/fear‟ 

(Collins, 2008: 20). Mensen, die goed zijn in geweld plegen, hebben een manier gevonden om deze 
spanning te omzeilen door de emotionele situatie in hun voordeel te beslechten. In zijn onderzoek 

beschrijft Collins (2008) twee van deze omwegen. De eerste weg betreft het aanvallen van een 
gemakkelijk slachtoffer. Hij refereert hier niet alleen naar de fysieke gesteldheid van een mogelijk 

slachtoffer, maar ook naar het feit dat men emotioneel dominant wil zijn in een bepaalde situatie.  
De tweede weg om „confrontational tension/fear‟  heen is door geweld controleerbaar te maken. Een 

van de vormen die Collins (2008) hierbij omschrijft is sport. De vastgelegde regels van het spel zorgen 

ervoor dat het geweld voorspelbaar is en in sommige gevallen zelfs geregisseerd (denk hierbij aan 
vechtsporten als boksen en K-1). 

 
Uit deze paragraaf blijkt dat er meerdere maatschappelijke verklaringen voor het ontstaan van 

agressie zijn. Geen enkele is helaas voor de onderzoeker sluitend genoeg om hem klakkeloos over te 

nemen en te benoemen als dé bron van agressie. Toch zijn bovenstaande verklaringen wel nuttig om 
mee te nemen in de discussie betreffende wangedrag, daar hieruit blijkt dat agressie niet één enkele 

ontstaansvorm heeft en daarmee indirect ook aangeeft dat er niet één enkele oplossing bestaat om 
het te bestrijden. Hier zullen we in paragraaf 3.2.4 op terugkomen. In de volgende paragraaf 

proberen we eerst het fenomeen van agressie specifieker toe te spitsen op de sport en voetbal in het 
bijzonder. 
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3.2.3 Sportagressie 

Sport is een afspiegeling van de maatschappij maar heeft natuurlijk ook zijn eigen kenmerken. Zoals 

agressie in de maatschappij, is er binnen de sport ook sprake van agressie en dus onwenselijk gedrag. 

Als men dit gaat beoordelen is het belangrijk om rekening te houden met de eigenheid van de 
sportactiviteiten, die vaak een fysiek karakter hebben (Tiessen-Raaphorst et al., 2008). Vooral bij de 

gereglementeerde sport in verenigingsverband zijn specifieke omstandigheden van belang bij het 
beoordelen van onwenselijk gedrag. De betrokkenen hebben, volgens Tiessen-Raaphorst et al. 

(2008), namelijk in eigen kring afspraken gemaakt over wat bij het beoefenen van die sport in de 

eigen vereniging of sportbond toelaatbaar is en wat niet. Tuchtrecht en verenigingsrecht zijn hier van 
toepassing. In juridische zin is geaccepteerd dat sport een eigen maatschappelijk domein vormt 

waarbij de spelregels richtinggevend zijn voor wat passend gedrag is. Dit zorgt ervoor dat de 
georganiseerde sport relatief autonoom is bij het bepalen van haar eigen gedragsregels. Deze 

autonomie wordt ook in de reguliere rechtspraak geaccepteerd, hoewel het tegenwoordig wel 

mogelijk is om een zware overtreding, tijdens het sporten gemaakt, strafrechtelijk hetzelfde te 
bestraffen als een zware mishandeling buiten de sport.  

Sommige sporten bieden, volgens Veldboer et al. (2003), aan agressie meer ruimte dan andere 
sporten. Deelnemers van sporten waarbij lichamelijk contact een onderdeel is, evenals sporten waarbij 

lichamelijk contact geoorloofd is, mogen tot op een zekere hoogte gevaarlijke gedragingen waartoe 
het spel uitlokt verwachten. Voetbal valt binnen deze categorie en kent dan ook een eigen 

reglementenbundel en het eigen tuchtrecht, met daarin de beschreven regels van het spel. 

 
Naast de geschreven regels kent de sport ook vele ongeschreven regels. Deze laatste hebben veel 

meer met de spelhouding te maken, met het spelen in de geest van de regels. Smith (1983) komt met 
een verfijnde indeling naar de mate van acceptatie. Hij maakt hierbij onderscheid tussen de categorie 

relatief legitieme vormen van agressie enerzijds en de categorie relatief non-legitieme vormen 

anderzijds. Bij de eerste categorie gaat het, volgens Smith (1983), over agressie die past binnen de 
formele en informele regels van de sport of die informeel door de sporters en publiek worden 

geaccepteerd (denk hierbij aan bijvoorbeeld een zogenaamde 'professionele' overtreding in het 
voetbal). Bij de tweede categorie gaat het om agressie die niet past binnen de formele regels en in 

informele zin omstreden zijn (bijvoorbeeld een elleboogstoot in het voetbal) en om ernstige 
misdragingen die volledig ongeaccepteerd zijn (denk hierbij bijvoorbeeld aan het slaan van een 

persoon buiten een spelsituatie in het voetbal).  

Deze indeling van Smith (1983) leert ons dat bij bepaalde sporten een zekere mate van 
onreglementaire agressie wordt geaccepteerd als normaal of als onvermijdelijk. Veldboer et al. (2003) 

stellen dat, gezien deze opgerekte opvattingen binnen de sport over de toelaatbaarheid van agressie, 
het niet zo vreemd is dat agressie in de sport vaak eerder wordt 'herkend' door buitenstaanders dan 

door direct betrokkenen. Het eigen karakter van de sport en de zelfdefiniëring moeten dus voorop 

gesteld blijven als we praten over agressie in het voetbal. 
 

Sport kent niet alleen zijn eigen geschreven en ongeschreven wetten, maar er zijn ook sportspecifieke 
oorzaken aan te wijzen voor het ontstaan van geweld op de sportvelden. Veldboer et al. (2003) geven 

aan dat sekse, klasse, leeftijd en etniciteit belangrijke determinanten blijken voor agressie op het 
sportveld. Toch geeft het vaststellen van risicoprofielen nog niet duidelijk aan wat de relatie is tussen 

bijvoorbeeld agressiegevoelige takken van sport en van agressiegevoelige deelnemers. Enkele 

verklaringen vanuit de sport, die als bron van agressie gezien kunnen worden, zijn volgens Veldboer 
et al. (2003): 

-  Sport dient als uitlaatklep; sporten kan als een ventiel zijn voor het afreageren van allerlei 
frustraties uit het dagelijks leven.  

-  Sportfrustraties; komt overeen met de eerder behandelde maatschappelijke frustratie-

agressietheorie.  
-  Agressie als geaccepteerd middel; agressie kan dienen als vorm van wedstrijdtactiek.  

-  Instemming door medestanders; er bestaat bij sporters een zekere mate van acceptatie van 
agressie. 

 

Ook Collins (2008) probeert sportspecifieke oorzaken te benoemen voor het ontstaan van geweld op 
de sportvelden. Hiervoor deelt hij sporten in drie vormen op: 

- „Staged combat‟, waarin zowel aanvallende als verdedigende situaties plaatsvinden; 
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- „Parallel contests‟, waarin deelnemers beter willen zijn dan de ander bij het bereiken van een 

bepaald doel; 

- „Skill exhibitions‟, waarin deelnemers winnen door een jury te imponeren. 
In de eerste vorm zal volgens hem geweld het meest voorkomen en vooral als het gaat om een 

teamgebeuren. Dit toont volgens Collins (2008) aan dat geweld afhangt van de ondersteuning door je 
team. Er zijn dan ook twee kenmerken die dit geweld verklaren: de mate waarin geweld hoort bij het 

spel en de mate waarin spelers worden beschermd om niet gekwetst te worden (Collins, 2008). 

Voetbal valt in de categorie „staged combat‟ en is daarnaast ook nog eens een teamsport. Hierdoor 
heerst er dus een klimaat waarin de kans op agressief gedrag groter is. 

 
Tot slot kan ook het werk van Norbert Elias uitkomst bieden bij het zoeken naar de oorzaken van 

sportagressie. In de jaren zeventig van de vorige eeuw introduceerde Elias zijn 'civilisatie theorie'. Het 
gaat bij deze theorie niet om het feit dat mensen die zich meer civiel gedragen superieur zijn ten 

opzichte van een ander maar meer om een lange termijn proces dat heeft plaatsgevonden sinds de 

Middeleeuwen. In deze periode zijn manieren en sociale standaarden verfijnd, heeft een toename van 
de sociale druk plaatsgevonden om te sporten en is er meer zelfcontrole ontstaan over gevoelens en 

gedrag (Coakley en Dunning, 2002). Door deze processen hebben er veranderingen plaatsgevonden 
bij mensen. Zo is het 'geweten' een grotere rol gaan spelen bij het ondernemen van acties en worden 

beperkingen niet meer zozeer van buitenaf opgelegd maar meer door individuen zelf. 

Dit proces bevat aspecten die van toepassing zijn op de sport. Er vindt namelijk een toename plaats 
van de sociale controle op agressie en geweld en er is een afname van plezier bij mensen bij het 

deelnemen aan en zien van geweld. Het plezier wat mensen haalden uit het aanvallen van anderen is 
getemperd sinds de Middeleeuwen. Dit brengt twee zaken met zich mee: ten eerste heeft er een 

drempelverlaging plaatsgevonden in het plezier beleven aan geweld (bijvoorbeeld mensen in de 
Middeleeuwen keken in groten getale naar openbare terechtstellingen), ten tweede is er een strikter 

innerlijk taboe ontstaan op geweld (we beschrijven mensen die wel geweld bedrijven als 

psychopathisch en vinden dat ze behandeld of opgesloten dienen te worden). 
Parallel aan deze civilisatiespurt loopt ook de verandering in sport. Elias (1971) gebruikte de term 

„sportization‟ om dit proces weer tegen geven. Hij refereerde naar dit proces om het raamwerk te 
duiden waarin steeds meer regels kwamen in de sport met als doel wangedrag uit te bannen en het 

zogenaamde „fair play‟ te bevorderen. Deze regels worden momenteel bepaald door de KNVB op basis 

van hun visie op voetbal. Het vertalen van een visie naar concrete regels is echter een moeilijk proces. 
Geen enkele wetgeving is er ooit in geslaagd om complexe en dynamische fenomenen volledig 

sluitend te reguleren. De KNVB handelt dan ook niet in een vacuüm, maar reageert op gebeurtenissen 
in het amateurvoetbal. Teveel regels kunnen volgens Elias ook weer frustraties oproepen bij spelers 

met alle gevolgen van dien. Zoals al in paragraaf 3.2.1 naar voren kwam willen mensen sport steeds 

intenser beleven, als dit verhinderd wordt door het kanaliseren van agressie door middel van veel 
regels kan dit, volgens Elias, juist weer een averechts effect hebben. 

 
We hebben nu zowel de maatschappelijke als de sportspecifieke bronnen voor agressie behandeld. In 

de volgende paragraaf zal worden ingegaan op hoe men met dergelijke agressie zou kunnen omgaan 
om het te beteugelen. 

3.2.4 Maatregelen 

Uit het rapport van Tiessen-Raaphorst et al. (2008) blijkt dat alle betrokkenen, uit hun onderzoek, het 

er over eens zijn dat het tegengaan van onwenselijk gedrag in de sport voortdurende aandacht 
verdient. Voordat sport weer als voorbeeld kan worden gesteld voor andere maatschappelijke 

sectoren is het van belang het eigen huis op orde te brengen (Veldboer et al., 2003).  
Verschillenden vormen van wangedrag vragen om verschillende oplossingen, die uiteenlopen van 

dulden tot sanctioneren. Dit onderzoek zal zich vooral richten op het bestraffen van ernstig wangedrag 

met behulp van het tuchtsysteem van de KNVB. Het tuchtrecht kan gezien worden als het strafrecht 
van het voetbal. Het is echter niet alleen belangrijk te weten wat het effect is van straffen, maar 

vooral ook om te weten wat het doel is van het strafrecht en dus impliciet van het tuchtrecht. Bij de 
invoering van het Nederlandse wetboek van strafrecht in 1886 werd het strafrecht door de toenmalige 

minister van justitie Modderman gezien als ultimum remedium: het uiterste redmiddel (Lindeman, 

2003). Hulsman (1972) stelde dat rechtsontwikkeling, conflictoplossing, gedragsbeïnvloeding en het 
reguleren van dwangmatig overheidsoptreden aanvaardbare doelen van het strafrecht zijn. Hij 
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onderscheidt drie dimensies waarin de vraag naar de strafbaarstelling geplaatst zouden kunnen 

worden. In de eerste dimensie komt aan de orde 'welk gedrag wij als wenselijk of onwenselijk zien en 

in hoeverre wij aan de staat de bevoegdheid willen toekennen zich op een bepaald gebied met een 
dergelijke vraag in te laten' (Lindeman, 2003). In de tweede dimensie maakt Hulsman (1972) een 

kosten/baten-analyse met betrekking tot het strafrechtelijk optreden, waarbij de baten de realisatie 
zijn van de eerder genoemde doelen en de kosten, onder meer, het nadeel voor de betrokkene. Als 

het resultaat van deze analyse een positief saldo oplevert kan, volgens Hulsman (1972), worden 

overgegaan worden tot het onderzoeken van de derde dimensie: is er voldoende capaciteit? Het is 
belangrijk om bij deze vragen stil te staan opdat je kunt kijken of het strafrecht, en dus direct het 

bestraffen van bepaalde gedragingen, wel de manier is om je doelstellingen te bereiken.  
Naast de hierboven genoemde doelstellingen van het strafrecht is het goed om te denken aan de 

effecten van sancties. Straffen kunnen, volgens Ekkers en Hoefnagels (1972), hoogstens ongewenst 
gedrag onderdrukken, zij kunnen nooit gewenst gedrag oproepen. Dit komt omdat het krijgen van een 

straf alleen maar de bestrafte handelswijze onaantrekkelijk maakt maar voor de rest wordt het gedrag 

niet beïnvloed. Een ander nadelig aspect van straffen is dat het smoren van het onjuiste gedrag nooit 
definitief is (Ekkers & Hoefnagels, 1972). Verder is het ongunstig dat de onderdrukking, door middel 

van straf van het foute optreden, zich niet alleen uit in het achterwege laten van het gedrag maar ook 
in het verborgen houden van datzelfde gedrag. Ook kan gesteld worden dat om ongewenst gedrag te 

onderdrukken er consequent gestraft moeten worden en dat een sanctie het meest effectief is 

wanneer hij onmiddellijk volgt op het ongewenste gedrag. Hoefnagels (1980) stelt ook dat 
veroordelingen minder effectief zijn als ze niet onmiddellijk op een overtreding volgen en dat de 

voorwaarde voor de werking van de straf moet zijn dat de straf zelf onverenigbaar is met het voordeel 
van de overtreding. In het geval van het voetbal houdt dit laatste bijvoorbeeld in dat een vrije schop 

juist nadelig is doordat de tegenpartij zich op dat moment weer kan reorganiseren en zijn nadelige 
positie hierdoor kan herstellen (de negatieve sanctie blijkt uiteindelijk dus positief te zijn). 

Al deze beperkingen betekenen volgens Ekkers en Hoefnagels (1972) niet dat sancties of straffen niet 

nuttig zouden zijn, maar wel dat de reikwijdte en uiteindelijke waarde of effect ervan beperkt zijn en 
dat het dus andermaal belangrijk is om het doel van de veroordelingen in het achterhoofd te houden.  

 
Het sanctioneren is dan ook niet het enige „wapen‟ dat ingezet dient te worden door de KNVB. Zoals 

eerder werd gezegd zijn er verschillende vormen van wangedrag die om verschillende oplossingen 

vragen. Het terugdringen van agressie in de sport is gebaat bij een langdurige aanpak. Veldboer et al. 
(2003) komen met de volgende adviezen: 

-  Monitoring en een goede analyse van patronen bij incidenten. 
-  Normatieve inbedding van wedstrijdgedrag. 

-  Verbetering van de kwaliteit van scheidsrechters en coaches. 

-  Expliciteren van gedragsregels op verenigingsniveau. 
-  Actiever toezicht op wedstrijden zowel op verenigingsniveau als door de bond. 

-  Het actief begeleiden van verenigingen met een verhoogd risico. 
-  Invoering van alternatieve straffen. 

-  Harder straffen (lik-op-stuk-beleid). 
-  Veranderen van de competitiegrenzen. 

-  Nader onderzoek naar menging van allochtonen en autochtonen strategie. 

 
Tot slot komen Tiessen-Raaphorst et al. (2008) in hun onderzoek, naar onwenselijk gedrag in de 

breedtesport, tot de conclusie dat veel kan worden bereikt wanneer betrokkenen elkaar onderling op 
onwenselijk gedrag aanspreken en zo nodig corrigeren. Betrokkenen kunnen als individu of groep een 

flinke bijdrage leveren aan het beperken van onwenselijk gedrag. Uit het onderzoek van Tiessen-

Raaphorst et al. (2008) komt ook naar voren dat in de sport vooral verbaal geweld intensiever zou 
moeten worden bestreden. Daarbij dient, volgens hen, de toepassing van zwaardere sanctievormen 

dan het nu gangbare waarschuwen in overweging te worden genomen.  
 

De effectiviteit van genomen maatregelen hangt, onder meer, samen met het beleid dat hier omheen 
gevoerd wordt. Voordat we echter in zullen gaan op hoe beleid tot stand komt in een organisatie 

dienen we eerst stil te staan bij de organisatie zelf. Beleid komt namelijk niet tot stand voordat onder 

meer de taken, verantwoordelijkheden en autoriteit binnen een organisatie bekend zijn. Hoe er in 
organisaties te werk wordt gegaan, welke processen hierin een rol spelen en waar mogelijke 

problemen liggen zullen we in de volgende paragraaf bespreken. 
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3.3 Organisatie analyse 

Elke organisatie bestaat uit een groep mensen en afdelingen die samenwerken om een bepaald doel 
te bereiken. Deze formele verdeling van taken, verantwoordelijkheden en autoriteit tussen individuen 

en groepen mensen omschrijven Greenberg en Baron (2003) als de organisatiestructuur die veelal 
weergegeven kan worden in een organogram. Toch vertelt een organogram ons niet alles omtrent 

hetgeen zich afspeelt in een organisatie. Bolman en Deal (2003) hebben hierop vier frames ontwikkeld 

om de kennis over organisaties te groeperen en van waaruit naar organisaties gekeken kan worden. 
Dit zijn het structurele frame, het „human resource‟ frame, het politieke frame en het symbolische 

frame.  

3.3.1 Structurele frame 

Als aan jou gevraagd wordt om de organisatie te omschrijven waar je werkt dan komt men vaak 
aanzetten met een omschrijving van de taken, bevoegdheden en functieomschrijvingen. Dit is een van 

de vele manieren hoe mensen vanuit het structurele frame kijken naar organisaties. Organisaties 

worden dan ook gezien als een doelgericht samenwerkingsverband van mensen waarbij de focus ligt 
op formele structuren (Bolman & Deal, 2003). Dit frame vindt zijn oorsprong in twee historische 

wortels waarvan de eerste voornamelijk ligt in het werk van Frederick W. Taylor die op zoek ging naar 
het ontwerpen van organisaties met maximale efficiëntie. Beslissingen moeten volgens Taylor niet 

genomen worden op basis van vuistregels of traditie maar uitsluitend op rationele gronden. Taylor 

vond dat organisaties inefficiënt te werk gingen en ontwierp als reactie hierop het zogenaamde 
„scientific management‟. Op basis van tijd observaties ging hij op zoek naar de meest efficiënte manier 

van werken. Werknemers moesten vervolgens geschoold worden om op deze manier te werk te gaan 
waarbij hun eigen werkmethoden aan de kant werden geschoven.  

De tweede oorsprong komt uit het werk van Max Weber en zijn omschrijving van de bureaucratie. 
Weber zag een verschuiving in de maatschappij plaatsvinden waarbij organisaties op zoek gingen naar 

technische optimale resultaten ten koste van de emotionele en menselijke inhoud. Kijkend naar het 

groeiende aantal grote organisaties aan het eind van de negentiende eeuw ontwikkelde Weber zes 
centrale elementen voor een „ideale‟ bureaucratie: (1) een duidelijke deling tussen werk en autoriteit, 

(2) een hiërarchische structuur van de functies, (3) opgeschreven regels met daarin de 
uitvoeringscriteria, (4) rekrutering van functies gebaseerd op specialisaties en expertise, (5) behoud 

van de functie als carrière of roeping, en (6) plichten en autoriteit zijn verbonden aan posities en niet 

aan personen (Gerth & Wright Mills, 1991). Toch was Weber eigenlijk helemaal geen groot 
voorvechter van een bureaucratie, zo zorgt het volgens hem voor depersonalisatie. Een ander groot 

nadeel van een bureaucratie is volgens Jaffee (2001) het feit dat men geobsedeerd raakt door regels 
en procedures. Als regels een doel worden op zichzelf in plaats van een middel dat moet leiden tot 

een doel dan krijgt het organisatorisch gedrag een ritueel in plaats van een rationeel karakter (Jaffee, 

2001). 
 

Ook het werk van organisatie deskundige Henry Mintzberg valt in het structurele frame. Mintzberg 
(1983) beweert namelijk dat organisaties bestaan uit vijf basis elementen die ieder overheersend 

kunnen zijn in een organisatie: 
- De uitvoerende kern: bestaand uit de mensen die het eigenlijke werk doen in een organisatie, 

oftewel de werkvloer. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de medewerkers tuchtzaken. 

- De strategische top: bestaand uit de directie van de organisatie. Nu kan gedacht worden aan het 
bestuur amateurvoetbal. 

- Het middenkader: bestaand uit de managementlagen onder de directie en boven de werkvloer, 
zoals de beleidsmedewerker wedstrijdzaken. 

- De ondersteunende diensten: hier zijn de afdelingen personeelszaken maar ook de KNVB juristen 

in beeld.  
- De technostructuren: bestaand uit de specialisten die verantwoordelijk zijn voor verschillenden 

aspecten van organisatie activiteiten, zoals de accountants van de KNVB. 
 

Mintzberg (1983) omschreef vervolgens vijf organisatie ontwerpen die het beste passen onder de 
voorwaarde dat een van de bovenstaande elementen dominerend is, namelijk: eenvoudige structuur, 
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machine bureaucratie, professionele bureaucratie, divisie structuur en adhocratie. Zie figuur 3.1 voor 

de verschillen tussen deze ontwerpen. 

 
Figuur 3.1 Mintzberg‟s organisatie ontwerpen 

Bron: Yesilkagit (2006) 

 
Zoals nu wel duidelijk zal zijn is de kern van het structurele frame een taakverdeling tussen 

individuen, afdelingen en organisaties en dit kan zowel horizontaal als verticaal gedifferentieerd 
worden. Hiernaast vindt er ook horizontale als verticale coördinatie plaats. Ook hebben organisaties 

volgens dit frame vastgestelde doelen, vindt er specialisatie van taken plaats en prevaleert rationele 

analyse boven persoonlijke voorkeuren. De uitdaging van het structurele frame ligt in het feit dat de 
structuur moeten passen bij de situatie. 

3.3.2 „Human resource‟ frame 

Waar het in het structurele frame vooral gaat over de rationele kant van organisaties komt in het 

„human resource‟ frame juist de menselijke kant naar voren als zijnde belangrijk. De basisassumpties 

van dit frame zijn, volgens Bolman en Deal (2003), dan ook dat organisaties bestaan om te voorzien 
in menselijke behoeften. Mensen en organisaties hebben elkaar nodig en moeten bij elkaar passen 

zodat beiden ervan profiteren. Het draait hier dan ook vooral om de drijfveren van mensen tijdens het 
werk. Dat behoeften een grote rol spelen in het productieproces werd aangetoond door Elton Mayo en 

zijn Hawthorne-experimenten. Tijdens deze experimenten werd gekeken wat de invloed was van licht 
op de productiviteit. Toen hieruit naar voren kwam dat de intensiteit van het licht geen invloed had op 

de productiviteit ging men naar andere factoren kijken. Er werd vervolgens met een groep vrouwen 

gewerkt die steeds wat verandering kregen in hun werk, zoals werken met en zonder pauzes, of meer 
uren per week en minder uren per week werken. Bij elke verandering bleek de productiviteit omhoog 

te gaan, waarna ze zelfs een nieuw record neerzetten toen ze eenmaal weer terug waren bij alle 
oorspronkelijke condities. Hiermee werd het werk van Taylor op drie manieren tegengesproken. Ten 

eerste bleek dat de sociale dynamiek een grotere invloed had op de productiviteit dan de meest 

efficiënte manier van werken van Taylor. Ten tweede bleek dat de vrouwen tijdens hun werk 
methoden gingen variëren om verveling tegen te gaan, zonder dat dit ten koste ging van de 

productiviteit, en tot slot had de groep vrouwen een grote mate van vrijheid. Deze resultaten tonen 
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aan dat de groeps- en sociale dynamiek binnen een organisatie van grote invloed zijn op de 

productiviteit. 

De uitdaging van het „human resource‟ frame is om ervoor te zorgen dat organisaties passen bij 
mensen zodat zij het werk optimaal doen omdat ze zich goed voelen over zichzelf. 

3.3.3 Politieke frame 

Het derde frame is het politieke frame. Dit frame ziet organisaties als levende, schreeuwende arena‟s 

die gastheren zijn van een complex web van individuele-  en groepsbelangen (Bolman & Deal, 2003). 

De basisassumpties van dit frame tonen aan dat er blijvende verschillen zijn in waarden, 
overtuigingen, informatie, belangen en percepties van de werkelijkheid. De belangrijkste beslissingen 

hebben betrekking op de verdeling van schaarse bronnen. Doelen en beslissingen ontstaan dan ook 
uit onderhandelingen tussen concurrerende belanghebbenden (Bolman & Deal, 2003). Conflict is een 

centraal kenmerk van de organisatiedynamiek en macht is van groot belang. De uitdaging bij het 
politieke frame ligt dan ook in het feit dat ervoor gezorgd dient te worden dat macht enerzijds niet 

geconcentreerd is op de verkeerde plaats en anderzijds ook niet te wijd verspreid.  

Deze strijd om macht zullen we hieronder verder uitwerken aan de hand van het arenamodel, waarbij 
we zullen stilstaan bij het feit hoe betekenissen in interacties tot stand komen en dus het bestuurlijk 

handelen van een organisatie. Dit zal gebeuren door de KNVB te zien als een „arena‟ waar meerdere 
actoren in actief zijn. 

3.3.3.1 De KNVB „arena‟ 

In dit onderzoek zijn reeds verschillende actoren aan het licht gekomen, zoals de medewerkers 
tuchtzaken en leden van de tuchtcommissie. Al deze actoren hebben te maken met regels, normen en 

waarden waar zij zich aan dienen te houden. Deze aspecten spelen een rol bij de verschillende 
posities die de personen innemen en in de relaties tussen de actoren. Binnen de organisatie hebben 

de actoren de beschikking over hun eigen „wapens‟, zoals kennis en bevoegdheden, om invloed uit te 
oefenen op processen binnen de organisatie en zo op andere actoren. Waar bevoegdheden een 

logische relatie hebben met de mate van invloed op processen binnen de organisatie en dus de mate 

van macht die iemand bezit, vergt het begrip kennis nog enige verdere uitleg. In een organisatie leren 
mensen wat ze moeten weten en ontwikkelen op basis hiervan dan ook een gebied van expertise 

waarvan men gebruik maakt op het moment dat het nodig is (Greenberg & Baron, 2003). Dit gebied 
van expertise geeft macht in een organisatie, daar zij de enigen zijn die over deze kennis beschikken. 

Kennis wordt dan ook, naast land, arbeid en kapitaal, vaak gezien als een vierde productiefactor die 

grote invloed heeft op de „output‟ van een organisatie. Naast het feit dat kennis macht oplevert voor 
het individu is het voor een organisatie juist belangrijk dat kennis gedeeld wordt om te komen tot 

betere prestaties. Het verzamelen, organiseren en delen van kennis wordt, door Greenberg en Baron 
(2003), omschreven als kennismanagement. Hoewel het volgens deze auteurs niet altijd even 

gemakkelijk is om kennis te beheersen, door onder andere het feit dat medewerkers bereid moeten 

zijn om kennis te delen en te ontvangen, kan het leiden tot, onder meer, een flexibelere organisatie 
die sneller en beter kan inspelen op gebeurtenissen in de werkomgeving (Greenberg & Baron, 2003). 

Zowel kennis als bevoegdheden worden uiteindelijk ingezet bij het onderhandelen over betekenissen 
in wisselende en verschillende strijdperken binnen de KNVB (de „arena‟). 

Anthonissen en Boessenkool (1998) beschrijven acht kenmerken die, in wisselende gedaante en 
intensiteit, bepalen hoe betekenissen en interacties tot stand komen en daarmee het bestuurlijk 

handelen. Het gaat hier om: interdependentie, competitie, beperkte voorspelbaarheid, 

uitkomstgerichtheid, meerdere perspectieven, contextualiteit, multidimensionaliteit en gelaagdheid. 
Deze acht kenmerken zijn niet op zichzelf staande aspecten maar zijn direct gerelateerd aan de 

„elementen‟ in de „arena‟ als actoren, posities, strijdperken, betekenissen, et cetera (Anthonissen & 
Boessenkool, 1998). De verschillende kenmerken zullen in het vervolg van deze paragraaf kort 

toegelicht worden. 

 
Meerdere perspectieven 

Mensen kunnen op verschillende manieren naar organisatieprocessen, -problemen en –oplossingen 
kijken. In het werk van Martin en Frost (1999) worden drie verschillende perspectieven om de 

organisatiecultuur in beeld te brengen onderscheiden. Achtereenvolgens zijn dit het 
integratieperspectief, differentiatieperspectief en het fragmentatieperspectief. Bij het 

integratieperspectief wordt cultuur gezien als de factor die de mensen binnen de organisatie met 
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elkaar verbindt (Martin & Frost, 1999). De onderliggende gedachte is dat homogeniteit, harmonie en 

een eendrachtige cultuur bereikbaar zijn. Er zijn gedeelde normen en waarden binnen het bedrijf waar 

iedereen naar leeft, de „shared values‟ (Martin & Frost, 1999). Centraal staat de vraag waar consensus 
over bestaat binnen de organisatie. Samen met consistentie en duidelijkheid is consensus een 

sleutelwoord binnen dit perspectief. Als voorbeeld kan je hierbij denken aan het slagzin van de KNVB: 
„Voetbal is ons leven‟. Hiermee wordt de onderlinge band tussen de leden van de KNVB aangegeven. 

Ligt bij het integratieperspectief vooral de nadruk op complete consensus, bij het 

differentiatieperspectief staat juist de subculturele consensus centraal (Martin & Frost, 1999). In 
plaats van dat er geen verschil is, bestaat er binnen dit perspectief wel degelijk verschil tussen 

bijvoorbeeld de verschillende afdelingen. Deze subculturen hebben hun eigen belangen die naar voren 
komen tijdens conflicten en zijn merkbaar in een machtsstrijd. Ook wordt er vaak aandacht besteed 

aan de wij-zij verschillen, waar het wij-perspectief positief wordt beschouwd ten opzichte van het zij-
perspectief. Zoals al viel te zien in hoofdstuk 1 paragraaf 3 bestaat de KNVB uit meerdere afdelingen 

met ieder hun eigen belangen. Zo zijn er vaak verschillen waar te nemen tussen hetgeen de 

arbeidsorganisatie en de verenigingorganisatie nastreven. Laatstgenoemde is er om de verenigingen 
te vertegenwoordigen en dit kan wel eens botsen met de opvattingen vanuit de arbeidsorganisatie. 

Speelt consensus nog een prominente rol bij de vorige twee perspectieven, binnen het 
fragmentatieperspectief is er geen sprake van consensus, dan wel in de organisatie als in de 

subculturen. Volgens deze visie zijn relaties tussen mensen noch consistent noch inconsistent, maar 

juist complex, met daarin elementen van tegenstrijdigheid en verwarring (Martin & Frost, 1999). 
Volgens dit perspectief is ambiguïteit dan ook de essentie van cultuur waarin consensus en 

consistentheid ontbreken (Martin & Frost, 1999). 
Het maakt volgens Anthonissen en Boessenkool (1998) nogal een verschil vanuit welk perspectief men 

naar een vraagstuk kijkt, omdat alle drie de perspectieven namelijk tegelijkertijd strijden om voorrang. 
 

Contextualiteit 

Organisaties kunnen worden gedefinieerd als halfopen systemen met flexibele grenzen (Anthonissen & 
Boessenkool, 1998). Alle processen binnen de KNVB staan in directe relatie met en worden beïnvloed 

door externe actoren en door processen die zich in de bredere maatschappelijke omgeving voordoen. 
Op talloze wijzen is de KNVB dus gebonden aan de contextualiteit van haar handelen. Waar actoren 

vaak handelen naar gewoonte en hiermee de gewoontes verstevigen, stelt de structuratietheorie van 

Giddens dat de „actor in context‟ handelingsbekwaam is en kennis bezit (Tucker, 1998). Giddens (in 
Tucker, 1998) zegt dat de KNVB zich bewust moet zijn van haar rol en de mogelijke gevolgen hiervan 

op het proces.  
 

Multidimensionaliteit 

Betekenisconstructie in interacties ontvouwt zich in een krachtenveld waarin sprake is van 
multidimensionaliteit (Anthonissen & Boessenkool, 1998). Organisaties zijn politiek en cultureel-

emotioneel van aard. Macht, belangen, cultuur, cultuurverschillen en emoties zijn voor velen 
onbekende of verborgen dimensies maar spelen volgens Anthonissen en Boessenkool (1998) wel 

degelijk een belangrijke rol in het bestuurlijk handelen. 
 

Interdependenties 

Volgens Antonissen en Boessenkool (1998) is het belang van de interdependente verhoudingen tussen 
meerdere praktijken erg groot en vormt een belangrijk organisatie- en arenakenmerk. Een thema als 

„geweld‟ kent namelijk meerdere strijdperken welke formeel en informeel met elkaar verbonden zijn. 
 

Gelaagdheid 

Het vijfde kenmerk draait om de verschillende te onderscheiden niveaus of stages. Zo kan je bij de 
eerste analyse van organisatieprocessen onderscheid maken tussen de formele en informele 

organisatie. Dit kan ook wel gedefinieerd worden als het verschil tussen de werk- en leefwereld 
(Siebers et al., 2002). Bij de werkwereld gaat het om de analyse van beheers- en bestuursrationaliteit 

naast professionele rationaliteit van het productieproces of proces van dienstverlening. Bij de 
leefwereld gaat het om de intermenselijke relaties en persoonlijke aspecten die onderdeel uitmaken 

van het identiteitsproces van groepen en individuen. 

Anthonissen en Boessenkool (1998) geven bij de analyse van organisatieprocessen toch nog de 
voorkeur aan een verdere onderverdeling: podium, coulissen en kleedkamers. Met deze driedeling 

wordt, volgens hen, beter recht gedaan aan de gelaagdheid van organisatieprocessen. Het podium 
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bestaat hier uit besluitvorming die plaatsvindt binnen de formele structuur. Kijkend naar de 

organogrammen van de KNVB vallen bijvoorbeeld de bestuursvergadering en de Algemene 

Ledenvergadering hieronder. De uitkomsten van deze vergaderingen zijn openbaar en toegankelijk 
voor iedereen binnen de organisatie.  

In de coulissen vinden vergaderingen en besprekingen plaats waarvan de uitkomsten niet voor 
iedereen bestemd zijn. Hierbij kan men denken aan werkgroepbijeenkomsten. Wat in deze 

vergaderingen is besloten is alleen toegankelijk voor de mensen die direct betrokken zijn bij de 

uitwerkfase van de verschillende notities. 
Naast het podium en de coulissen is de kleedkamer het derde niveau waarop communicatie over en 

weer plaatsvindt. Buiten de formele structuur om wordt op dit niveau getracht invloed uit te oefenen. 
Deze interactie vindt niet in het openbaar plaats.  

 
Competitie 

Over de competitieve aard van de „arena‟ zegt Verweel (in Anthonissen & Boessenkool, 1998: 212) het 

volgende: "De competitieve aard van de arena komt tot uiting in het proces, waarbij deelnemers niet 
alleen meer, minder of totaal als overwinnaars of verliezers het strijdperk verlaten maar in de tijd 
gezien ook met meer of minder kans de arena betreden. De uitkomst van oude gevechten is 
vastgelegd in de formele en informele positie en status van betrokkenen". Onderhandelingen gaan, 

volgens Anthonissen en Boessenkool (1998), altijd gepaard met strijd, de ene keer kan dit heftiger zijn 

dan de andere keer en soms is het zelfs nauwelijks merkbaar of zeer bedekt. 
 

Beperkte voorspelbaarheid en uitkomstgerichtheid 
De laatste twee kenmerken van interacties betreffen de beperkte voorspelbaarheid en 

uitkomstgerichtheid. Anthonissen en Boessenkool (1998) geven bij deze twee kenmerken aan dat ze 
liever op deze kenmerken wijzen bij de behandeling van de zes andere genoemde kenmerken dan ze 

afzonderlijk voor het voetlicht te brengen. De reden hierachter is dat deze twee kenmerken weliswaar 

een rol spelen bij dominantie in gedrag, maar meer als permanente gegevens dan als 
basiskarakteristieken. 

 
Al deze kenmerken maken duidelijk dat er sprake is van een strijd binnen organisaties, en dus ook 

binnen de KNVB, en dat deze strijd op meerdere niveaus plaatsvindt tussen verschillende actoren. 

3.3.4 Symbolische frame 

Het laatste frame, dat Bolman en Deal (2003) bespreken, is het symbolische frame. Dit frame fixeert 

zich op hoe mensen betekenis geven aan de warrige, dubbelzinnige wereld waarin zij leven. In dit 
frame is het niet zozeer belangrijk wat er gebeurt maar de betekenis die hieraan gehecht wordt. 

Gebeurtenissen hebben namelijk meerdere betekenissen omdat mensen ervaringen verschillend 

interpreteren (Bolman & Deal, 2003). Mensen creëren symbolen om verwarring weg te nemen, 
voorspelbaarheid te vergroten, richting te geven en te zorgen voor hoop en vertrouwen. Ook mythen, 

ceremonies en rituelen zijn hulpmiddelen om zin te geven aan werk en persoonlijk leven. De 
organisatiecultuur is uiteindelijk datgene wat de organisatie bij elkaar houdt en mensen verenigt rond 

gedeelde waarden en overtuigingen (Bolman & Deal, 2003).  
Cultuur is een moeilijk te begrijpen begrip. Schein komt met de volgende definitie aanzetten: “culture 
is a pattern of shared assumptions that a group learned as it solved its problems of external adaption 
and integration, that has worked well enough to be considered valid and therefore, to be taught to 
new members as the correct way to perceive, think, and feel in relation to those problems" (Schein, 

1992: 12). Het is volgens Bolman en Deal (2003) zowel een product als een proces. Als product 
belichaamt het alle kennis, van iedereen die voor ons kwam, en als proces wordt het constant 

vernieuwd en hercreëert, als nieuwkomers de oude manieren leren en eventueel de leraar zelf worden 

(Bolman & Deal, 2003). Cultuur kan gevonden worden in iedere definieerbare groep en hierdoor dus 
ook in organisaties.  

Het feit dat cultuur van invloed is binnen een organisatie kan er tevens op duiden dat cultuur buiten 
de organisatie ook invloed heeft op de organisatie. Hofstede (1993) toonde in zijn onderzoek aan dat 

effectief management gebonden is aan cultuur. Hij kwam aanzetten met vijf culturele dimensies op 
basis waarvan culturen van elkaar onderscheiden kunnen worden en waar het juiste beleid op 

afgestemd kan worden. Deze dimensies zijn: 
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- Individualisme tegenover collectivisme: geeft de sterkte aan van de relatie tussen een individu en 

andere individuen in een maatschappij. 

- Machtsafstand: omschrijft hoe een cultuur omgaat met de mate van hiërarchische verhoudingen. 
- Vermijden van onzekerheid: geeft de mate weer van hoe culturen opzoek gaan naar manieren om 

om te gaan met een onzekere toekomst. 
- Masculiniteit tegenover vrouwelijkheid: omschrijft de mate van scheiding in rollen tussen de 

verschillende seksen in een maatschappij. 

- Lange termijn tegenover korte termijn oriëntatie: geeft de mate aan waarin een cultuur de balans 
zoekt tussen snelle voordelen tegenover toekomstige voordelen. 

 
De uitdaging bij het symbolische frame ligt tot slot in het feit dat ervoor gezorgd dient te worden dat 

de mensen hun rol niet slecht spelen, symbolen hun waarde behouden en ceremonies en rituelen hun 
potentie niet verliezen. 

 

Uit deze paragraaf is gebleken dat je op verschillende manieren naar een organisatie kan kijken 
waardoor je ook op verschillende problemen kan stuiten. Om een goede organisatieanalyse te kunnen 

geven is het dan ook noodzakelijk om door alle vier de frames te kijken zodat er echt goed duidelijk 
kan worden gemaakt wat zich allemaal afspeelt binnen een organisatie. Al deze organisatieprocessen 

hebben ook weer invloed op hoe beleid tot stand komt in een organisatie. In de volgende paragraaf 

zullen we hier verder op in gaan. 
 

3.4 Beleid 

Beleid is een middel van partijen om sturing te kunnen geven aan bepaalde processen en kan, volgens 
Hoogerwerf en Herweijer (2003), omschreven worden als het streven naar het bereiken van bepaalde 

doeleinden met bepaalde middelen en tijdskeuzen. Tegelijkertijd is beleid ook een antwoord op een 

probleem. Het dynamische verloop van handelingen en interacties met betrekking tot een beleid wordt 
het beleidsproces genoemd.  

In de volgende paragrafen zal beschreven worden welke perspectieven er bestaan voor beleid waarna 
er ingegaan zal worden hoe men in organisaties tot beleid komt en tot slot hoe dit wordt uitgevoerd.  

3.4.1 Beleidsperspectieven 

De formulering van de vraagstelling in een beleidsonderzoek, als het soort antwoord dat wordt 

gevonden, hangt samen met het gepraktiseerde beleidswetenschappelijk perspectief (Abma & in ‟t 

Veld, 2001). Abma en In ‟t Veld (2001) omschrijven vijf perspectieven: het rationalistische perspectief, 
het netwerk perspectief, het institutionele perspectief, het normatieve perspectief en het sociaal-

constructivistische perspectief op beleid. Elk van deze perspectieven zal een ander antwoord kunnen 
geven op de vraag hoe het tuchtproces verloopt binnen de KNVB en hoe men moet anticiperen op het 

wangedrag op de voetbalvelden. 

 
Als men werkt vanuit een rationalistisch perspectief dan kan beleid gedefinieerd worden als middel om 

bepaalde doeleinden te realiseren. Beleidsvorming is dan primair een rationeel en cognitief proces, 
aangestuurd door een centrale actor die de doelen van andere beleidsactoren kent (Abma & in ‟t Veld, 

2001). De mensen die vanuit dit perspectief denken, willen verklaren en voorspellen of en waarom 
beleid al dan niet faalt om zo de beleidspraktijk te kunnen beheersen. Oorzaken voor falend beleid 

zoekt men vooral in gebrekkige informatie, planning en controle. Verbeteringen in de beleidsuitvoering 

kunnen dan ook aangebracht worden door heldere formulering van doelstellingen, minimalisering van 
het aantal uitvoerende actoren, duidelijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden, goede 

informatie-, communicatie- en controlesystemen, en toepassing van sancties (Abma & in ‟t Veld, 
2001). 

 

Bij het netwerkperspectief moet beleid gezien worden als een product van onderhandeling tussen 
partijen die van elkaar afhankelijk zijn en, onder meer, door coalitievorming hun belangen behartigen. 

Beleidsvorming is daardoor, in tegenstelling tot het rationele en cognitieve proces uit het 
rationalistische perspectief, vooral een sociaal en politiek proces (Abma & in ‟t Veld, 2001). Het slagen 

en falen van beleid wordt gerelateerd aan het (on)vermogen tot samenwerking. Binnen dit perspectief 

worden, volgens Abma en in ‟t Veld (2001), mogelijke oplossingen en verbeteringen over het 
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algemeen gezocht in het beter managen van het onderhandelingsproces en het beter afstemmen van 

beleid op de „handelingstheorieën‟ van „doelgroepen‟.   

 
Vanuit het derde perspectief, het institutionele perspectief, is beleid een traditie die is neergelegd in 

een set van geïnstitutionaliseerde regels, normen en waarden (Abma & in ‟t Veld, 2001). Beleid is hier 
dus een sociaal verschijnsel in een historisch gegroeide context. Gevolgen hiervan zijn dat instituties 

aan de ene kant kunnen zorgen voor orde en stabiliteit, maar ook veranderingen kunnen belemmeren 

en leiden tot een stroperige besluitvorming. Vanuit dit perspectief kan beleid falen doordat genomen 
maatregelen niet worden ondersteund door de cultuur en structuur.  

 
Gezien vanuit het normatieve perspectief is beleid een instrument ter legitimering van bestuurlijk 

handelen (Abma & in ‟t Veld, 2001). Beleid is de uitkomst van een debat waarin actoren argumenten 
uitwisselen ter legitimering van beleidsbeslissingen. Dit zorgt ervoor dat er niet alleen feitelijke, maar 

ook normatieve uitspraken worden gedaan in dit perspectief. Uitgangspunt is dat het mogelijk en 

wenselijk is om objectieve uitspraken te doen over waarden (Abma & in ‟t Veld, 2001). Als er geen 
legitieme argumenten of procedures ten grondslag liggen aan genomen maatregelen dan zal dit 

kunnen leiden tot het misgaan van het opgestelde beleid. 
 

Tot slot kan beleid vanuit het sociaal-constructivistisch perspectief gezien worden als een discursieve 

praktijk, die met behulp van taal en verhalen door actoren wordt ge(re)construeerd (Abma & in ‟t 
Veld, 2001). Het doel is gelegen in het verhogen van inzicht in ervaringen en betekenisconstructies 

van beleidsactoren. Het doel van het beleid is, vanuit dit perspectief gezien, het verhogen van 
wederzijds inzicht in beleefde ervaringen en betekenisconstructies van de beleidsactoren en kan falen 

door sociale en cognitieve fixatie. 
 

Bij het tot stand komen van beleid is het dus handig om te weten vanuit welk perspectief er gedacht 

wordt. Dit perspectief leidt vaak automatisch ook tot een specifieke manier van beleidsvorming. Welke 
verschillende beleidsprocessen er zijn zullen we in de volgende paragraaf bespreken. 

3.4.2 Beleidsprocessen 

Zoals al was aangegeven is het beleidsproces het dynamische verloop van handelingen en interacties 
met betrekking tot een beleid. Zijn in de vorige paragraaf de verschillende perspectieven op beleid 

uiteengezet, ook op het gebied van beleidsprocessen bestaan er verschillende visies. In het handboek 

van Abma en in ‟t Veld (2001) worden drie modellen gepresenteerd, geïntroduceerd door Teisman 
(1993), waarmee beleidsprocessen kunnen worden gereconstrueerd: het fasen-, stromen-, en 

rondenmodel. Bovens et al. (2001) bespreken nog een extra model: het barrièremodel. We zullen in 
deze paragraaf even stilstaan bij deze vier modellen. 

 

Het fasenmodel is misschien wel het meeste gebruikte model in de wetenschap en beleidspraktijk en 
beschouwt een beleidsproces als de opeenvolging van verschillenden situaties in het formuleren, 

aanpassen, implementeren en evalueren van beleid (Bryson & Crosby, 1992). Zoals de naam al 
aangeeft verloopt het proces in opeenvolgende fasen. Ter voorbereiding wordt in dit model eerst 

informatie verzameld en geanalyseerd waarna adviezen worden geformuleerd met het oog op het te 
voeren beleid. Tijdens de beleidsbepaling worden beslissingen genomen over de inhoud van het beleid 

en in de uitvoering worden de gekozen middelen toegepast. Tot slot worden in de evaluatie de 

inhoud, het proces en de effecten van het beleid beoordeeld waardoor men uiteindelijk kan beslissen 
of het beleid bijgesteld dient te worden. Teisman (1993) legt uit dat het fasenmodel gebaseerd is op 

het normatieve uitgangspunt dat er een beleidsmaker is wiens beleid gerealiseerd moet worden. Ook 
is er één actor wiens beslissing boven die van alle andere actoren uittorent en daarmee eigenlijk het 

beleid bepaalt en doorslaggevend is in de besluitvorming. 

Het barrièremodel is bijna hetzelfde als het fasenmodel maar veronderstelt dat bij elke nieuwe fase 
weer een strijd van macht plaatsvindt om door te gaan naar de volgende fase (Bovens et al., 2001). 

Belangrijke kritiek, die ook op het barrièremodel wordt gegeven, is dat het, ondanks de aandacht voor 
de rol van macht en invloed in de beleidsvorming, nog steeds blijft uitgaan van een analytische 

indeling van het beleidsproces in opeenvolgende fasen. 
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Doordat beleidsprocessen vaak niet mooi gefaseerd verlopen is het indelen in fasen ook niet zinvol. 

Hierdoor is er veel kritiek gekomen op bovenstaande twee modellen. Op basis van deze kritiek is het 

stromenmodel ontwikkeld. In dit model wordt onderscheid gemaakt tussen drie stromen: problemen, 
oplossingen en participanten (Teisman, 1993). Waar bij het fasenmodel nog sprake was van een 

opeenvolging van stappen, bestaan deze stromen gelijktijdig naast elkaar. Als ze alle drie samen 
komen, er is dus een probleem een oplossing en een participant, wordt een beslissing genomen. Een 

beslissing is dus een toevallige koppeling van een specifieke groep participanten aan een specifieke 

oplossing-probleem-combinatie, als er namelijk later een andere groep participanten ontstaat kan er 
weer een andere combinatie van probleem en oplossing ontstaan (Teisman, 1993). 

 
Tot slot het rondenmodel. Hier hebben de actoren een centrale plaats in het beleidsproces gekregen. 

In tegenstelling tot het fasenmodel gaat deze benadering er niet vanuit dat doelen en oplossingen 
gebonden zijn aan één actor (de beleidsbepaler) en gefixeerd zijn op één moment, zoals dat in het 

stromenmodel het geval is (Teisman, 1993). Beleid wordt dan ook niet vastgesteld maar komt tot 

ontwikkeling en blijft in zekere zin in ontwikkeling (Teisman, 1993). Hierdoor is het rondenmodel 
geschikt om de hoeveelheid aan doelen en oplossingen in kaart te brengen. Volgens Teisman (1993) 

valt het rondenmodel dan ook te omschrijven als een interactieve benadering, in tegenstelling tot de 
probleemgerichte benadering uit het fasenmodel. Volgens het rondenmodel is beleid het resultaat van 

een reeks beslissingen, genomen door verschillende actoren (Teisman, 1993). Deze benadering is er 

op gericht inzicht te krijgen in de verschillende actoren en hun strategieën. De perceptie van de 
actoren is daarbij belangrijk en ook hun gedrag en interactie met andere actoren. Men probeert bij het 

rondenmodel te komen tot een gezamenlijke oplossingsrichting.  
 

Na de beleidsvorming zal het beleid ook daadwerkelijk uitgevoerd dienen te worden door de 
verschillende actoren. Met een beleidsnotitie alleen bereik je namelijk uiteindelijk niets, het is de 

beleidsuitvoering die doorslaggevend is. Hierin kunnen zich nog diverse problemen voordoen 

waardoor het beoogde resultaat niet wordt bereikt. De volgende paragraaf zal hier dieper op ingaan. 

3.4.3 Beleidsuitvoering 

De beleidsuitvoering betreft de omzetting van beleidsvoornemens en politieke beslissingen in 

daadwerkelijk bestuurlijk optreden (Bovens et al., 2001). Deze fase is minstens zo ingewikkeld als de 
beleidsvorming. Veel beleid is pas doeltreffend wanneer het door iedereen in nauwe onderlinge 

samenwerking wordt uitgevoerd. Bij misverstanden of diepgaande meningsverschillen tussen 

beleidsvormende en beleidsuitvoerende actoren komt de succesvolle uitvoering van beleid in gevaar. 
Dat is, volgens Bovens et al. (2001), ook het geval als de vereiste middelen ontbreken om woorden in 

daden om te zetten en wanneer het beleid op onvoldoende steun kan rekenen. 
 

Hoogerwerf en Herweijer (2003) zien conformiteit als een belangrijk element bij beleidsuitvoering. 

Deze conformiteit kan betrekking hebben op drie handelingen. Ten eerste is er de conformiteit van de 
beleidsprestaties: de beleidsprestaties van de uitvoerders zijn in overeenstemming met de 

bedoelingen van de beleidsbepaler. Deze conformiteit is vooral het gevolg van processen binnen de 
organisatie maar ook de omgeving speelt hierin een rol.  

Op de tweede plaats bestaat er de conformiteit van de handelingen van de burger: de doelgroepen 
handelen in overeenstemming met de wensen van de beleidsbepaler (Hoogerwerf en Herweijer, 

2003). Handelingen van de burger zijn vooral een gevolg van de burger zelf maar deze laat zich mede 

beïnvloeden door het toegepaste beleid.  
Tot slot is er de conformiteit van de effecten. Dit houdt in dat de situatie in het beleidsveld zich 

ontwikkelt overeenkomstig de doelen van de beleidsbepaler. Dit hangt niet alleen af van de uitvoering 
en naleving maar ook van de juistheid van de causale en finale veronderstellingen die aan het beleid 

ten grondslag liggen (Hoogerwerf en Herweijer, 2003). 

 
In deze paragraaf zullen we ons vooral richten op de conformiteit van de beleidsprestaties. Het is 

namelijk essentieel dat men bereikt wat men ook in eerste instantie wilde bereiken. Om het gewenste 
doel te behalen kunnen organisaties gebruik maken van het top-down of bottom-up model. De top-

down benadering gaat, volgens Hoogerwerf en Herweijer (2003), uit van een beleidsbepaler die op 

grond van een zo goed mogelijk doordacht beleid en het scheppen van de juiste voorwaarden een 
perfecte uitvoering kan bewerkstelligen. Op dit uitgangspunt bestaat kritiek doordat kennis of 
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consensus kunnen ontbreken waardoor op centraal niveau niet een consistent en volledig uitgewerkt 

beleid wordt ontworpen. Daarnaast is van veel middelen niet bekend of ze wel werken waardoor het 

beleid tijdens de uitvoering verder uitgewerkt moet worden door de uitvoerders. Bij de top-down 
benadering zijn ook veel belanghebbenden bij de uitvoering betrokken die allen tot medewerking 

bewogen moeten worden. Conformiteit laat zich dan ook niet zomaar dicteren en zal vaak niet volledig 
kunnen zijn (Hoogerwerf en Herweijer, 2003). Tot slot zal volgens de top-down benadering de 

beleidsuitvoering beter verlopen wanneer er een deugdelijke beleidstheorie aan het beleid ten 

grondslag ligt. 
Bij de bottom-up benadering wordt de uitkomst van uitvoering niet alleen bepaald door het 

vastgestelde beleid en de sturing van de beleidsbepalers maar ook door de werking van de 
uitvoerende organisaties, door eigenschappen van de regeltoepassende, uitvoerende ambtenaren en 

door eigenschappen en reacties van tot medewerking en naleving te bewegen burgers (Hoogerwerf 
en Herweijer, 2003). De uitvoering dient dan ook beschouwd te worden vanuit de afwegingen die de 

uitvoerders maken. Volgens het bottom-up model zullen uitvoerders in de frontlijn onder moeilijke 

omstandigheden proberen om algemene vuistregels toe te passen op bijzondere gevallen (Hoogerwerf 
en Herweijer, 2003). Het vastgestelde beleid wordt, volgens Hoogerwerf en Herweijer (2003), 

hierdoor in de praktijk vertaald in operationeel beleid en dat hoeft niet samen te vallen met het 
officiële beleid. 

 

Onafhankelijk van de gekozen benadering, top-down of bottom-up, blijkt dat steeds dezelfde factoren 
de uitkomsten van de uitvoering beïnvloeden (Hoogerwerf en Herweijer, 2003). Vaak staat slechts één 

van deze factoren centraal in uitvoeringsonderzoek. In top-down wordt bijvoorbeeld juist veel gelet op 
organisaties terwijl in bottom-up onderzoek de aandacht wordt gericht op de manier waarop 

individuele uitvoerders hun werk doen. Hoogerwerf en Herweijer (2003) menen dat in werkelijkheid er 
sprake is van een wisselwerking tussen de organisatie en het functioneren van de uitvoerders en 

onderscheiden dan ook vier factoren die van grote betekenis zijn voor de kans op conforme 

beleidsprestaties: de kenmerken van het beleid en de beleidstheorie, de kenmerken van de 
uitvoerende organisatie, de kenmerken van de uitvoerende ambtenaren, en de kenmerken van de 

omgeving. De kwaliteit van het beleid en de beleidstheorie hebben invloed op het uitvoeringsproces. 
Het beleid vormt de opdracht en de beleidstheorie bevat in feite de argumenten van de beleidsbepaler 

(Hoogerwerf en Herweijer, 2003). Als hier gebreken in zitten is het lastig om de uitvoerders te 

overtuigen en kunnen de effecten ook geheel anders uitpakken dan oorspronkelijk was bedoeld. 
De organisaties die bij de uitvoering zijn betrokken scheppen de voorwaarden, maar tevens de 

beperkingen waaronder de uitvoeringsfunctionarissen moeten werken. Hierbij kan een onderscheid 
gemaakt worden tussen verticale hiërarchische organisaties (sturing vindt plaats vanuit een 

machtsmonopolie) en horizontale beleidsnetwerken (sturing komt tot stand door binding op basis van 

gelijkwaardige communicatie) (Hoogerwerf en Herweijer, 2003).  
De kenmerken van de uitvoerders spelen ook een belangrijke rol gedurende het uitvoeringsproces. Zij 

moeten, volgens Hoogerwerf en Herweijer (2003), weten wat het beleid inhoudt, bereid zijn het uit te 
voeren en daartoe ook in staat zijn. De uitvoerders worden in hun werk beperkt door het uigeoefende 

toezicht en de grenzen van hun handelingsruimte. 
Ook de omgevingsinvloeden zijn nog van invloed. De interactie tussen de uitvoerders en de 

doelgroepen vindt plaats in een complexe omgeving die wordt beïnvloed door de taakomgeving, het 

politieke bestuur, de economie, en de technische mogelijkheden (Hoogerwerf en Herweijer, 2003). 
 

Bovens et al. (2001) benoemen tot slot ook nog een tweetal factoren die van invloed zijn op het 
uitvoeringsproces: inter-bestuurlijke verhoudingen en inter-organisatorische samenwerking. De 

uitvoering van beleid vereist in veel gevallen een samenspel van organen en instanties op 

verschillende bestuurlijke niveaus. In de praktijk blijkt dat in veel van dit soort instanties nog een 
eigen politiek-bestuurlijke afweging plaatsvindt. Daarnaast beschikken veel instanties nog over hun 

eigen autonomie om beleid uit te voeren. 
Wederzijdse afhankelijkheid en problemen bij samenwerking doen zich niet alleen tussen de 

verschillende bestuurslagen voor maar ook in het verkeer tussen afzonderlijke organisaties (Bovens et 
al.,2001). Elk van deze organisaties heeft haar eigen taken, bevoegdheden en werkwijzen en 

verschillen nog wel eens van inzicht over de vraag welke benadering van het probleem de beste 

resultaten oplevert, wie waarvoor verantwoordelijk is, et cetera.  
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3.5 Conclusie 

Een eenduidige definitie over wat wangedrag in het voetbal precies is valt niet te geven. Dit wordt 

onder meer veroorzaakt door een verschil in normen en waarden tussen mensen die ook nog eens zijn 

veranderd in de tijd door de individualisering, informalisering en intensivering. Om toch wat meer 
duidelijkheid te verschaffen omtrent dit onderwerp is wangedrag in deze paragraaf onderverdeeld in 

vier groepen, variërend van onprettig tot onwettig gedrag. Waar de grenzen tussen deze vier groepen 
precies liggen blijft echter, in lijn met de constructionistische benadering, aan discussie onderhevig.  

Ook is naar voren gekomen dat er verschillende theorieën bestaan over het ontstaan van agressie bij 

mensen. Geen van deze theorieën blijkt geheel sluitend te zijn als het gaat om het verklaren van 
agressie. Bovendien bestaat er een verschil tussen agressie in de maatschappij en agressie in de 

sport. Bij sport valt veel agressie onder de noemer „dat het bij die sport hoort‟. Hierdoor moet agressie 
in de sport gezien worden in het licht van een specifieke sport, in ons geval dus voetbal. 

Het bestraffen van agressie heeft een beperkt effect op het tegengaan van agressie in de sport. 

Volgens de literatuur kan er veel meer verwacht worden van een systeem van doelstellingen, waarden 
en normen waarin het sanctiesysteem wordt ingepast. Enkel een sanctiesysteem is niet genoeg om 

wangedrag te bestrijden. Het doel van het tuchtrecht dient, gezien de beperkte reikwijdte van 
straffen, duidelijk te zijn en zichtbaar te blijven als men overgaat tot straffen. 

Aan de hand van de vier frames van Bolman en Deal (2003) hebben we vervolgens geprobeerd om zin 
te geven aan organisaties. Door te kijken vanuit deze verschillende frames leer je veel over 

organisaties en kan je tegelijkertijd zien waar de sterke en zwakke punten liggen. Ook zijn de 

culturele en machtspolitieke verschijnselen binnen een organisatie aan het licht gekomen. Binnen de 
organisatie hebben actoren de beschikking over hun eigen „wapens‟, zoals kennis en bevoegdheden, 

om invloed uit te oefenen op processen binnen de organisatie en zo op andere actoren. 
Tot slot is in de voorgaande paragrafen gebleken dat er meerdere visies zijn op beleid en 

beleidsprocessen in organisaties. Toch blijken deze visies niet ver van elkaar te liggen en elkaar zelfs 

te overlappen.  
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4 Tuchtproces in de praktijk 

4.1 Inleiding 

Nu het theoretisch kader in het vorige hoofdstuk uiteen is gezet zal dit hoofdstuk ingaan op de 
betekenissen die door betrokkenen worden gegeven aan het wangedrag op de voetbalvelden en hoe 

men hier momenteel mee om gaat. Deze betekenissen zullen besproken worden in enkele 
hoofdthema's. Ook de observaties van de onderzoeker en de onderzochte interne documenten zullen 

in deze hoofdthema's terugkomen. Voordat we verslag doen van de thema‟s kijken we eerst naar het 

huidige beleid van de KNVB. Hier zullen, onder andere, het beleidsplan en het project tuchtzaken 
besproken worden. Daarna zal in het eerste thema gekeken worden naar het wangedrag op de 

voetbalvelden. De betekenissen die de respondenten geven aan dit thema zullen hier besproken 
worden. Hierna zal in het tweede thema stilgestaan worden bij het hele tuchtproces. In het derde 

thema zal er gekeken worden naar de kennis die men bezit en de gevolgen die dit met zich 

meebrengt bij de, in het laatste thema beschreven, gevoerde strijd tussen de verschillende betrokken. 
  

4.2 Plezier en respect 

In deze paragraaf wordt verslag gedaan van het beleidsplan amateurvoetbal 2004-2008 samen met 
het project tuchtzaken dat sinds 2007 van start is gegaan. Het zal hier alleen specifiek gaan over de 

plannen zelf en niet over hetgeen de praktijk laat zien. De reden hierachter is dat met deze plannen 
een goed algemeen beeld gevormd kan worden over het standpunt van de KNVB en waar zij 

uiteindelijk naar toe wil als het gaat om het voetbal en de bestrijding van wangedrag. De praktische 
invulling van de verschillende maatregelen zullen in de volgende paragrafen worden besproken.  

4.2.1 Beleidsplan 

Alvorens in te gaan op het beleidsplan amateurvoetbal 2004-2008 is het vermeldenswaardig om als 
eerste het doel van de KNVB als geheel te noemen: 

 
"De KNVB stelt zich ten doel: 

1. het bevorderen en het doen bevorderen van de voetbalsport in al zijn 

verschijningsvormen; 

2. alles te doen hetgeen tot het in lid 1 genoemde doel bevorderlijk kan zijn, zulks in de 

ruimste zin van het woord."  

(KNVB, 2008e: 3) 

 
Het bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen is dus het doel van de KNVB. Het 

verminderen van het wangedrag kan in dit geval gezien worden als het bevorderen van de 

voetbalsport, daar mensen hierdoor met plezier blijven voetballen, en is daarmee dus direct ook een 
belangrijk uitgangspunt voor de KNVB. 

 
Met de titel "Voetbal met plezier!" lanceerde de KNVB in 2004 haar beleidsplan amateurvoetbal 2004-

2008. De KNVB zag en ziet het als haar taak om bij toekomstige initiatieven voor alle 

voetballiefhebbers te werken aan het handhaven dan wel terugbrengen van het plezier in het 
amateurvoetbal. Plezier voor de leden, de clubs, officials en al de andere 'voetbaldieren' in Nederland. 

De KNVB vindt het essentieel voor het voortbestaan van het amateurvoetbal om actief beleid te 
voeren waarbij wangedrag in het voetbal wordt bestreden. Een van de uitgangspunten is de 

strategische optie "Plezier en respect in het voetbal". Bij deze optie zijn vier speerpunten 
geformuleerd die het wangedrag moeten bestrijden. Dit zijn: 

 

1. Het benutten van elk instrument, dat dienstig en haalbaar is voor het terugbrengen van plezier en 
respect in het voetbal. Om wangedrag te beteugelen en te bestrijden kan men onderscheid 

maken tussen preventieve en reactieve maatregelen. Bij preventief beleid kan gedacht worden 
aan communicatie met de verenigingen, leden en toeschouwers terwijl bij reactief beleid men juist 

weer kan denken aan bijvoorbeeld het in gebruik nemen van een spelerspas en de invoering van 

het lik-op-stuk beleid. Momenteel is het KNVB amateurvoetbal bezig met de invoering van een 
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zogenaamde „zwarte lijst‟. Op deze lijst komen spelers te staan die geschorst zijn voor een periode 

langer dan twaalf maanden. De „zwarte lijst‟ zorgt ervoor dat deze spelers niet zomaar bij een 

andere vereniging aangemeld kunnen worden en men tracht hiermee recidive te voorkomen. 
2. Het voeren van een samenhangend normatief beleid. Hier probeert de KNVB begrippen als 

normen en waarden te concretiseren. Te denken valt aan aspecten als onderling spelersgedrag, 
gedrag van spelers naar de arbiters, naar de leiding en andersom, alsmede het gedrag van 

trainer-coaches (KNVB, 2004). 

3. Het invoeren van doelgroepgerichte acties. Hierdoor wordt een maatregel herkenbaar voor de 
specifieke doelgroep en is beter in beeld te brengen of deze maatregel effect sorteert. De te 

onderscheiden doelgroepen zijn: voetballers, teams en poules van teams, scheidsrechters, 
coaches, toeschouwers, ouders, en clubbestuurders. Een maatregel die hierbij wordt getroffen is 

het streven naar een gelijkwaardige competitie. Dit heeft volgens de KNVB (2004) een 
preventieve werking en leidt tot een hogere dosis Fair Play. 

4. Een gerichte gedragsbeïnvloeding van het publiek. Het toenemend geweld vanuit het publiek 

wordt bestreden. De KNVB maakt hierbij onderscheid tussen leden en niet-leden. Te denken valt 
aan acties waarbij de KNVB haar hulp aanbiedt aan verenigingen met gedragsproblemen vanuit 

het publiek, het sanctioneren van verenigingen die in gebreke blijven in een passende aanpak en 
het wangedrag van leden actief opsporen en bestraffen. 

 

Naast deze speerpunten voert de KNVB haar eigen rechtspraak waaraan ieder lid, spelend en niet-
spelend, onderworpen is. De rechtspraak van de KNVB is omschreven in het Reglement 

Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal. In dit reglement staan, onder meer, de maximum straffen die 
opgelegd kunnen worden aan personen en aan verenigingen. De specifieke strafmaten, die bij 

bepaalde overtredingen horen, worden omschreven in de handleiding tuchtzaken amateurvoetbal. Dit 
werkdocument wordt jaarlijks vastgesteld door de Overlegvergadering Tuchtzaken en ligt voor alle 

leden ter inzage. Op basis van ervaringen wordt de handleiding tuchtzaken amateurvoetbal ieder jaar 

opnieuw beoordeeld. Hoe dit proces precies in zijn werk gaat zal in de volgende paragrafen nog 
duidelijker worden weergegeven. 

 
Ook heeft de KNVB Fair Play geïntroduceerd in haar beleid. Fair Play is de afgelopen jaren een begrip 

geworden waaraan iedereen een eigen invulling heeft gegeven. De voormalige commissie Fair Play 

van de KNVB heeft een eerste aanzet gegeven om het begrip voor de KNVB te definiëren en 
hanteerbaar te maken. Wanneer er gesproken wordt over Fair Play zijn er vier vormen te 

onderscheiden: 
- Omgang met geschreven regels. 

- Omgang met ongeschreven regels. 

- Omgang met anderen. 
- Gelijkheid van kansen. 

 
Vanaf het seizoen 2005/'06 wordt Fair Play gezien als facetbeleid. Een respondent zegt hierover het 

volgende: 
 

"Facetbeleid wil zeggen, elke sector binnen de KNVB doet zijn eigen ding binnen het plezier 

en respect in het voetbal en alles wat daar voor nodig is." (Respondent, 8, AO) 

 
Dit element weegt mee in alle sectoren van het beleid. Het moet niet alleen bijdragen aan de 

resultaten van de activiteiten uit het programma 'Plezier en respect in het voetbal', maar ook uit de 

overige programma's, in de realisatie van projecten en in de reguliere werkzaamheden binnen de 
KNVB. Zo dragen de afdelingen voetbaltechnische zaken, wedstrijdzaken, ondersteuning clubbesturen, 

scheidsrechterzaken, accommodatiezaken en communicatie allemaal op hun eigen manier bij aan Fair 
Play. 

4.2.2 Project tuchtzaken amateurvoetbal 

In 2007 startte het KNVB amateurvoetbal met het Project Tuchtzaken Amateurvoetbal. Hier waren 
drie aanleidingen voor. Ten eerste bleek uit een enquête, gehouden in het kader van het project 

'Amateurvoetbal, klaar voor de toekomst' deelproject Service, dat verenigingen de tuchtrechtspraak 
binnen het KNVB amateurvoetbal slecht waardeerden. Ten tweede, verloor de KNVB enkele zaken in 
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een kort geding voor de burgerrechter en tot slot maakten ook medewerkers in district West II zich 

zorgen over het tuchtsysteem. Dit resulteerde er eerst in dat er een brainstormgroep werd opgesteld, 

samengesteld uit vertegenwoordigers van zowel de verenigingsorganisatie als de arbeidsorganisatie. 
De aanbevelingen uit deze groep vormen uiteindelijk het uitgangspunt voor de aanpak van tuchtzaken 

binnen het KNVB amateurvoetbal. In het verlengde van dit rapport werd voor de verdere aanpak 
besloten tot vier deelprojecten, te weten: 

-  Verenigingsorganisatie; in dit deel staat de rol van de vrijwilliger centraal. Vele vrijwilligers stellen 

hun vrije tijd beschikbaar aan de KNVB. Zij staan volgens het KNVB amateurvoetbal voor kwaliteit 
maar streven tevens naar een prettige vrijetijdsbesteding. Een behoefte aan en noodzaak tot 

professionaliteit wordt onderschreven en een goede balans hierin dient dus steeds te worden 
gezocht. 

-  Arbeidsorganisatie; hier staat de rol van de professional centraal. Van origine hebben de 
tuchtorganen van de verenigingsorganisatie reglementair de taak recht te spreken. Tot op zekere 

hoogte is dit gedelegeerd aan de arbeidsorganisatie, die daarnaast ook een rol speelt in de 

procesgang. Vanuit het streven van succesvol verbeteren van de kwaliteit en de organisatie moet 
de mate waarin die rol wordt vervuld, worden heroverwogen. 

-  Regelgeving en procesgang; in dit deelproject worden de reglementen, richtlijnen en processen 
onder de loep genomen. 

-  Communicatie; het laatste deelproject richt zich met name op de uitleg van strafopleggingen. Een 

goede motivatie draagt bij aan de acceptatie van een straf. Ook een verhoging van de kwaliteit 
van de rapportages van officials en bestuursleden van verenigingen kunnen leiden tot een 

verbeterde tuchtrechtspraak. 
 

De in deze paragraaf genoemde maatregelen zijn datgene wat het KNVB amateurvoetbal allemaal 
uitvoert om wangedrag te bestrijden en het tuchtsysteem te verbeteren. Om te zien of de genomen 

maatregelen effect hebben is het noodzakelijk om te kijken hoe het er eigenlijk allemaal in de praktijk 

aan toegaat. In de volgende paragraaf zullen we eerst stilstaan bij het wangedrag op de 
voetbalvelden en van daaruit werken naar het uiteindelijke tuchtproces. 
 

4.3 Wangedrag op het voetbalveld: wat leert de praktijk ons 

Voor de bestrijding van wangedrag is het essentieel om te weten hoe het wangedrag ontstaat op de 

velden. Voorkomen is beter dan genezen maar je kunt moeilijk iets voorkomen waarvan je niet weet 
hoe het ontstaan is. De onderzoeker is zelf naar meerdere wedstrijden in het amateurvoetbal geweest 

en heeft daarnaast alle respondenten gevraagd hoe zij denken dat het wangedrag ontstaat. Maar 

voordat we in zullen gaan op het ontstaan van wangedrag is het eerst noodzakelijk om te weten welk 
gedrag men accepteert en welke overtredingen vallen in het gebied van wangedrag. Tot slot zal 

ingegaan worden op de ontwikkelingen in het wangedrag. 

4.3.1 Definities wangedrag 

Aan elke respondent werd gevraagd wat voor gedrag zij allemaal onder wangedrag scharen. Uit de 

antwoorden van de respondenten valt op te maken dat men in twee groepen is in te delen. De eerste 
groep schaart alles wat in overtreding is met de regels en reglementen onder wangedrag. De tweede 

groep zegt juist: 
 

"Het schoppen het vechten dat soort dingen. Discriminatie zou daar ook al onder kunnen 

zitten. De scheidsrechter bedreigen, dat soort zaken. Dus echt ernstige overtredingen." 

(Respondent, 6, AO) 

 

Deze tweede groep noemt dus alleen de echt ernstige overtredingen wangedrag. Welke overtredingen 
dit precies zijn verschilt per persoon, maar het schoppen en het vechten zijn veel gehoorde 

voorbeelden. De reden voor dit verschil lijkt te liggen in het feit dat ze geen specifieke definitie geven 
van wangedrag maar juist vaak komen met het noemen van voorbeelden wat zij allemaal zien en 

beleven als wangedrag. Hierdoor is wangedrag geen vaststaand begrip. Het verschilt niet alleen 

tussen mensen maar het kan dus ook veranderen in de tijd. De grenzen kunnen niet duidelijk worden 
aangegeven en blijven hierdoor vaag.    
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Opvallend was ook dat bijna iedereen uit de tweede groep vaak automatisch aan hun antwoord 

toevoegde dat: 

 
"Kijk een normale spel overtreding waar je geel voor krijgt hoort niet maar is gewoon 

onderdeel van het spelletje vind ik." (Respondent, 7, AO)  

 
Zij bevestigen hiermee het feit dat ze voetbal een contactsport vinden en dat 'kleine' overtredingen 
daar simpelweg bij horen. Wat uiteraard onder een 'kleine' overtreding wordt verstaan is weer per 

persoon verschillend, maar de verwijzing naar het feit dat gele kaarten bij de sport horen insinueert 
dat dergelijke overtredingen nog geaccepteerd zijn terwijl overtredingen waar een rode kaart op staat 

eerder gezien worden als wangedrag. Ook de eerste groep maakt bij hun definitie over wangedrag 

nog de opmerking dat er gradaties zijn en dat de overtredingen die horen bij een gele kaart 
beschouwd moeten worden als de lichtste vorm van wangedrag. 

4.3.2 Ontstaan wangedrag 

Voorbeelden zoals hierboven beschreven leiden automatisch tot de vraag waar het wangedrag in het 

voetbal eigenlijk vandaan komt. Nu we weten dat er voor wangedrag in het voetbal geen 
alomvattende definitie bestaat onder de respondenten was het opvallend om te horen dat bij de vraag 

hoe zij dachten dat wangedrag ontstaat bijna iedereen het probeert uit te leggen aan de hand van 

voorbeelden als vechtpartijen en molestaties. Klaarblijkelijk vallen deze gedragingen dan toch meer 
onder de noemer wangedrag dan bijvoorbeeld het wegschoppen van een bal. 

 
Uit navraag blijkt dat het ontstaan van wangedrag niet valt te herleiden tot één specifieke reden. 'Een 

jongen hoeft maar de kop verkeerd te hebben', 'voetbal is emotie en bij emotie horen uitspattingen', 

'beslissingen van scheidsrechters die niet goed vallen' en 'mensen accepteren steeds minder van 
elkaar', zijn veelgehoorde uitspraken maar geven niet de achterliggende reden weer waarom een 

speler opeens uit zijn slof schiet. Een respondent oppert zelfs voor onderzoek, die de oorzaken precies 
moet gaan uitwijzen, maar meldt daarbij wel gelijk het feit dat een dergelijk onderzoek 

hoogstwaarschijnlijk wel tot een aantal conclusies zal komen die men nu ook kan noemen, maar dan 
niet gestaafd op basis van een onderzoek. 

 

Enkele respondenten merken bovendien op dat veel spelers met de verkeerde instelling het veld op 
gaan. 

 
"En het gaat helemaal nergens over. Het lijkt wel alsof ze allemaal een finale van de 

Champions League aan het spelen zijn in plaats van puur bezig te zijn met sport op een 

gezellige manier." (Respondent, 5, AO) 

 
Hiermee wordt een belangrijk punt aangehaald. De KNVB beschouwt de lagere klassen, oftewel de B 

categorie, als het recreatieve voetbal waar dus met plezier gevoetbald hoort te worden (zie bijlage 2 
voor de precieze verdeling tussen de A en B categorie). De insteek van de KNVB komt op dat punt dus 

niet overeen met de insteek van de spelers in die betreffende categorie. Zij nemen klaarblijkelijk de 

wedstrijden veel serieuzer dan dat de KNVB dat beoogt. 
 

Een onderzoek, specifiek gericht op het ontstaan van wangedrag, lijkt noodzakelijk om tot oorzaken te 
komen. Toch laten de reacties al wel zien dat er meerdere oorzaken zijn en dat er dus meerdere 

middelen ingezet dienen te worden om het wangedrag proberen te voorkomen en genezen. Dit wordt 
ook bevestigd door de observaties van de onderzoeker. Uit enkele observaties blijkt ook dat 

wangedrag soms uit het niets kan ontstaan en enkele seconden later ook zo maar weer opgelost lijkt. 

Toch lijkt frustratie in het merendeel van de gevallen het startsignaal voor veel spelers om over te 
gaan op wangedrag. Deze frustratie kan voortkomen uit het feit dat men achter staat in de wedstrijd, 

een foute beslissing van de (assistent)scheidsrechter in de ogen van de betreffende speler of het 
gedrag van een tegenspeler. Vooral beslissingen van de verenigingsscheidsrechters lijken veel 

frustraties in de hand te werken. 

 
Naast deze voetbalgerelateerde aard zijn de respondenten het er ook over eens dat het probleem niet 

alleen te zien valt als voetbal- maar ook als maatschappelijk probleem. De maatschappij wordt harder 
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en dat krijgt zijn gevolgen in het veld. Toch vindt een enkeling het te simpel om het allemaal alleen 

maar op de maatschappij af te schuiven. 

4.3.3 Ontwikkelingen in wangedrag 

Uit hoofdstuk 1 paragraaf 2 was al naar voren gekomen dat het aantal gele- en rode kaarten, 

gestaakte wedstrijden en molestaties over de jaren heen gestegen zijn. Dit vormde een indicatie van 
het feit dat het wangedrag de laatste jaren is toegenomen. Hiermee zou volgens Has (2006) 

overigens nog niet eens alles in beeld zijn gebracht wegens het feit dat heel veel incidenten niet 

gemeld worden aan de KNVB. Toch plaatst de onderzoeker al bij deze cijfers enkele annotaties. Zo 
kan het feit dat scheidsrechters strenger zijn gaan fluiten ook een indicatie zijn van de stijging in, 

onder andere, de gele- en rode kaarten. Deze aanname werd bevestigd door enkele respondenten. 
Ondanks het feit dat de cijfers dus niet liegen plaatsen ook de respondenten enkele kanttekeningen 

bij de huidige cijfers zodat ze in het juiste daglicht kunnen worden gezien.  
 

“Enerzijds zal dat te maken hebben met het feit dat we ook meer wedstrijden organiseren, 

maar van de andere kant zal er wel sprake zijn van een bepaalde verharding en denk ik ook 

wel dat een aantal jaren geleden in de regelgeving we ook wat gewijzigd hebben waardoor we 

nu eerder een rode kaart geven of scheidsrechters eerder besluiten een wedstrijd te staken, 

dan dat dat 10 jaar geleden was. Dus het heeft dus meerdere oorzaken.” (Respondent, 1, AO) 

 

Mede veroorzaakt door deze aantekeningen, valt het op dat de respondenten zich ook niet echt druk 
lijken te maken om de cijfers. Sommigen opperen dat de stijging valt in een conjuncturele 

golfbeweging; het ene jaar wat meer dan het andere jaar. Een andere respondent merkt op dat er bij 
de constatering over het wangedrag goed onderscheid gemaakt dient te worden tussen het senioren 

voetbal in de A en B categorie. Deze scheiding in categorieën vond plaats in het seizoen 2003/‟04. De 

A categorie kan, zoals al eerder werd vermeld, gezien worden als het prestatieve niveau terwijl de B 
categorie meer gezien kan worden als het recreatieve niveau.  

De reden waarom er een verschil in deze categorieën gemaakt dient te worden is het feit dat de 
huidige cijfers goed de ontwikkelingen kunnen weergeven van de A categorie daar alles, in die 

categorie, goed doorgegeven wordt door scheidsrechters aangesteld door de KNVB. Ontwikkelingen in 

de B categorie worden echter nog niet nauwkeurig weergegeven door de huidige cijfers, omdat veel 
incidenten niet worden gemeld aan de KNVB door de zogenaamde verenigingsscheidsrechters. Dit kan 

per jaar dus heel erg verschillen en zolang hier geen goede controle op mogelijk is zal dit voorlopig 
ook zo blijven, zoals ook wordt opgemerkt door een van de respondenten: 

 
“We weten dat het gebeurt maar je krijgt daar gewoon geen vinger achter met 

verenigingsscheidsrechters en dat soort dingen.” (Respondent, 9, AO) 

 

Waar de respondenten het wel over eens zijn is niet zozeer de vraag of er meer of minder wangedrag 
is dan vroeger op de amateurvelden maar wel het feit dat het soort wangedrag is veranderd. 

 

“Dus alles is wel toegenomen, maar vooral het excessieve gedrag van met name spelers.” 

(Respondent, 11, AO) 
 

Deze uitspraak wordt vaak nog aangevuld met woorden als „prominenter‟, „heftiger‟, „harder‟ en 

„massaler‟. 
 

Bewijs voor het feit dat er meer wangedrag is dan vroeger valt dus niet met honderd procent 

zekerheid te geven, alhoewel de cijfers dit beeld wel creëren (zie hoofdstuk 1 paragraaf 2). Wat wel 
wordt gesuggereerd is dat het wangedrag, dat tegenwoordig plaatsvindt, van een hardere aard is dan 

vroeger. Dit valt daarentegen niet te onderbouwen met de huidige cijfers van de KNVB, maar gezien 
het feit veel informatie ontbreekt mag er wel enige waarde worden toegekend aan deze constatering. 

In de volgende paragraaf zal duidelijk worden hoe men omgaat met dit wangedrag. 
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4.4 Tuchtproces: zowel reactief als preventief 

Het tuchtproces van de KNVB speelt een centrale rol als het gaat om het bestrijden van wangedrag. 

Hierdoor is het belangrijk om te weten wat er nu precies allemaal gebeurt en hoe dit in zijn werk gaat. 
Ook de betekenissen van de respondenten, ten opzichte van dit tuchtproces, zijn belangrijk om te 

weten daar zij er direct of indirect mee te maken hebben en zo een belangrijke schakel vormen bij de 
uitvoer van het proces. In deze paragraaf zal eerst stilgestaan worden bij de maatregelen die de 

KNVB, naast tuchtzaken, treft om wangedrag te bestrijden. Hierna wordt ingegaan op het traject dat 

gevolgd gaat worden op het moment dat er een overtreding op het veld wordt begaan. Om deze weg 
te vergemakkelijken volgt het traject de route, die wordt bewandeld, vanaf het moment dat een 

speler, bijvoorbeeld, een andere speler heeft geschopt zonder dat er een bal in de buurt was. De 
reden hiervoor is dat een dergelijke overtreding door alle respondenten wordt aangemerkt als 

wangedrag. Tot slot zal de handleiding tuchtzaken amateurvoetbal besproken worden en gaat de 
onderzoeker in op de betekenis van uniformiteit tussen de districten.  

4.4.1 Maatregelen tegen wangedrag 

Straffen is gelukkig niet het enige middel dat de KNVB gebruikt om wangedrag tegen te gaan. Ook 
preventief zijn er meerdere maatregelen die de KNVB neemt of waar men mee bezig is om dat op te 

zetten. Het feit dat er dus niet alleen reactief wordt gewerkt door middel van straffen maar er ook 
preventief te werk wordt gegaan wordt door alle respondenten als noodzakelijk ervaren. 

 

“Ik denk dat je daarnaast allerlei andere dingen zou moeten proberen om het gedrag van 

mensen te beïnvloeden. Om een beroep te doen op hun sportiviteit en daar steeds aandacht 

voor te vragen. Ik denk dat dat gewoon een samenspel zou moeten zijn van al dat soort dingen. 

Zowel preventief als repressief.” (Respondent, 1, AO) 

 

Zoals bovenstaande uitspraak aangeeft probeert men door preventief te werk te gaan vooral de 
nadruk te leggen op het begrip „sportiviteit‟, oftewel in de geest van de sport bezig zijn. Wangedrag 

valt daar uiteraard niet onder. Deze nadruk leggen op „sportiviteit‟ gebeurt aan de hand van, 

bijvoorbeeld, bewustwordingscampagnes die zijn ingezet, maar vooral ook op het moment dat er iets 
ernstigs heeft plaatsgevonden bij een vereniging, zoals een massale vechtpartij. Op zulke momenten 

moeten verenigingen langskomen bij de zogenaamde molestatiecommissie.  
In de molestatiecommissie zitten leden van het districtsbestuur. Deze commissie was in eerste 

instantie alleen bedoeld om op te treden op het moment dat er sprake is van een molestatie van een 
scheidsrechter. Veel districten zetten deze commissie tegenwoordig ook in bij andere grote excessen.  

De molestatiecommissie gaat om de tafel zitten met de vereniging met als insteek om gezamenlijk 

met die vereniging interne maatregelen te treffen zodat het gebeuren niet nog een keer zal 
voorkomen. Dit resulteerde alleen vaak in een onzekerheid dat clubs niet meer wisten of ze nu voor 

de tuchtcommissie zaten of daar zaten om recidive te voorkomen. Concreet leidde dit weleens tot het 
fenomeen dat clubs voor de molestatiecommissie hun toekomstige maatregelen bespraken en dan 

daarna geacht werden nog eens alles schriftelijk op te sturen naar de tuchtcommissie. Een grote 

inbreuk op hun (vrijwilligers)tijd, met als gevolg dat ze vaak de benodigde brieven niet meer stuurden 
naar de tuchtcommissie en daardoor de maximale straf kregen als gevolg van het feit dat ze „geen 

maatregelen zouden hebben getroffen‟. Een stuk communicatie lijkt hier dus te ontbreken. 
Het effect van de molestatiecommissie blijkt ook niet overal optimaal zoals de volgende respondent 

vertelt: 
 

“Ik bedoel als je in Noord een team stil zet vanwege een exces, dan heeft dat nog impact. In 

West II zeggen ze misschien van „lekker een vrij weekend en we gaan door‟. Zo ver is het al. 

Dat betekent dat je een hele beleidslijn erin moet hebben. Er is wat gebeurd, dan willen we je 

helpen. Luister je dan nog niet, dan wordt het nog een keer op een andere manier gezegd. 

Luister je dan nog niet, dan is het einde verhaal. Dan treedt je echt op.” (Respondent, 8, AO) 

 

De door deze respondent genoemde beleidslijn dient niet alleen gevolgd te worden als het gaat om de 
molestatiecommissie maar voor alle maatregelen die de KNVB neemt. Treedt de molestatiecommissie 

bijvoorbeeld pas op na een incident, sinds begin 2009 is ook de monitorcommissie in het leven 
geroepen. Deze commissie bestaat uit medewerkers van de werkeenheid tuchtzaken en de afdelingen 

wedstrijdzaken, voetbaltechnische zaken en ondersteuning clubbesturen. De monitorcommissie 
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bespreekt wekelijks alle signalen die ze krijgen vanuit de wedstrijden en dienen op basis daarvan de 

best mogelijke maatregelen te treffen.  

 
“Het is een soort patiëntenoverleg. De een is voor de nieren, de ander voor de longen, de 

ander voor het hart, maar uiteindelijk de patiënt wordt besproken en daar wordt een behandel 

plan op afgesteld. Dat is hetzelfde wat de monitorcommissie doet.” (Respondent, 8, AO) 

 

Waar voorheen de afdelingen zich vooral richten op hun expertisegebied en onderling vaak niet 

bekend was wie wat deed, dient de monitorcommissie dit probleem te verhelpen door kennis met 
elkaar te delen.  

 
De signalen die de verschillende mensen krijgen zijn vaak afkomstig van waarnemers die ingezet 

worden bij willekeurige wedstrijden. Ieder district beschikt over een dertigtal waarnemers die als 

vrijwilliger onaangekondigd bij verenigingen langsgaan en rapporteren wat er bij die vereniging 
allemaal gaande is. Op deze manier proberen de districten hun verenigingen in kaart te brengen en 

komen ze beter te weten wat zich allemaal afspeelt. Het aantal waarnemers is onderwerp van 
discussie, daar eigenlijk alle districten er wel meer zouden willen hebben, maar men is op dat vlak 

geheel afhankelijk van vrijwilligers die zich daarvoor aanmelden. Waarnemers worden soms ook 
specifiek ingezet bij zogenaamde „risicowedstrijden‟. Toch kleeft er een groot nadeel aan de verslagen 

van waarnemers: 

 
“In het reglement staat dat „het rapport van de waarnemer is voldoende bewijslast‟, maar dat 

gaat dan puur over het overtreden van de ordemaatregelen en niet over andere 

misdragingen.” (Respondent, 7, AO) 

 
Dit houdt, onder andere, in dat als er een massale vechtpartij uitbreekt op het veld en dit niet wordt 

gemeld aan de KNVB, het verslag van de waarnemer niet voldoende bewijslast is voor een 
veroordeling. Deze respondent is een voorstander van het feit dat de rapporten van waarnemers ook 

in deze gevallen voldoende bewijslast zouden moeten zijn. 
 

Naast de bovengenoemde uniforme preventieve maatregelen nemen sommige districten ook nog 

andere districtsspecifieke maatregelen. Daarbij kan je denken aan voorlichtingen voor scheidsrechters 
en verenigingsbijeenkomsten over tuchtzaken om uit te leggen hoe het systeem werkt.  

Nog specifieker heeft, bijvoorbeeld, district Oost in samenwerking met de verenigingen, spelers, 
trainers en scheidsrechters een project gestart genaamd „Zonder Fair Play is er Geen Bal Aan‟, waarbij 

maluspunten worden toegekend aan verenigingen waar ontoelaatbaar gedrag is geweest. Voor elke 
type overtreding wordt een bepaald aantal maluspunten toegekend en bij bepaalde hoeveelheden aan 

maluspunten worden verenigingsstraffen toegekend. Hierbij kan je denken aan het verplicht houden 

van een kaderavond voor de leden en komt de Fair Play commissie langs om te praten over preventief 
beleid en de grootste straf is het voor een weekend uit de competitie halen van alle teams van de 

betreffende vereniging.  
Deze districtsspecifieke maatregelen worden door de respondenten met bijval begroet, omdat ze zien 

dat elk district een andere culturele achterban heeft die je soms met doelgerichte acties moet 

bereiken om wangedrag te kunnen verminderen. Een probleem dat zich hierbij wel voordoet is het 
volgende: 

 
“Nu is het altijd zo „we doen het gewoon, we zeggen er niks over en gaan zo verder‟. Dat is 

verkeerd. Wat je doet moet in kaart worden gebracht en dan kunnen anderen er eventueel 

gebruik van maken of niet.” (Respondent, 11, AO) 

 
Deze respondent ziet dat er veel initiatieven zijn maar dat deze onderling niet bekend zijn. Nu hoeft 

een district uiteraard nooit per se een project uit een ander district over te nemen maar als er een 
goed idee tussen zit, dat ook in een ander district zou kunnen werken, is het toe te juichen als dit wel 

bekend wordt gemaakt. Ook hier lijkt wederom een stuk communicatie te ontbreken. 
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4.4.2 Tuchttraject 

Een tuchtzaak komt tot stand doordat een overtreding wordt 'aangemeld' bij de tuchtcommissie en 

vindt meestal zijn oorsprong bij een overtreding van de wedstrijdbepalingen. Ook andere 
overtredingen worden door de tuchtorganen behandeld, zoals herhaaldelijke administratieve 

verzuimen of valsheid in geschrifte. De behandeling van een tuchtzaak kan zowel schriftelijk als 
mondeling plaatsvinden, maar wordt in principe schriftelijk behandeld tenzij de tuchtcommissie anders 

beslist. 

Op het moment dat een speler een andere speler schopt en de scheidsrechter heeft dit geconstateerd 
dan wordt er normaal gesproken een rode kaart gegeven en na afloop melding van gemaakt op het 

wedstrijdformulier door de scheidsrechter. Deze aantekening vormt ook de officiële tenlastelegging en 
bereikt enkele dagen na de wedstrijd het betreffende KNVB district, dat er vervolgens mee aan de 

slag gaat. De speler wordt, door het feit dat hij een directe rode kaart heeft gekregen, automatisch 
geschorst voor de eerst volgende wedstrijd. Voor een definitieve uitspraak is hier bovenop vereist dat 

beide verenigingen, beide spelers en de scheidsrechter een rapport schrijven over het incident en 

opsturen naar de KNVB. Ook dit dient enkele dagen na de wedstrijd binnen te komen bij het KNVB 
district. Gebeurt dit niet dan krijgt de betrokkene een zogenaamde rappelbrief met daarop het verzoek 

het rapport alsnog in te sturen.  
Van al deze rapporten wordt een tuchtdossier gevormd en wordt er, in eerste instantie, door de 

medewerkers tuchtzaken van het KNVB district beoordeeld wat de straf zal zijn en of de eerste 

tenlastelegging klopt. Is er een fout in de eerste tenlastelegging dan dient een nieuwe tenlastelegging 
naar de betrokkene te worden verstuurd. Alle overtredingen waarvoor de boetes lager zijn dan vijftig 

euro en uitsluitingen van spelers tot en met vier wedstrijden kunnen direct worden afgehandeld door 
de medewerker tuchtzaken.  

In ons geval, van het trappen van een tegenstander, gaat het om een overtreding waar een strafmaat 
op staat van 4 t/m 10 wedstrijden (zie tabel 1.3 in bijlage 1). Op het moment dat de medewerker 

tuchtzaken van oordeel is dat de overtreding van dusdanig aard is dat er meer dan vier wedstrijden 

voor zouden moeten worden gegeven, dan wordt het betreffende tuchtdossier inclusief een preadvies 
van de medewerker tuchtzaken naar de tuchtcommissie verstuurd. De tuchtcommissies zijn in ieder 

district onderverdeeld in zogenaamde meervoudige- en enkelvoudige kamers. In een meervoudige 
kamer hebben drie leden van een tuchtcommissie zitting en in een enkelvoudige kamer zit één lid. In 

de reglementen amateurvoetbal is vastgelegd welke zaken afgehandeld dienen te worden door de 

meervoudige- en welke door de enkelvoudige kamers (zie bijlage 6). Deze kamers zullen dan tot slot 
met een uitspraak komen. 

 
Uit de gesprekken met de respondenten blijkt dat de grootste verschillen tussen de districten niet 

zitten in de werkwijze van de arbeidsorganisatie maar in de werkwijze van de tuchtcommissies. Zo 

blijkt dat in het ene district elke week een kamer zitting heeft op het districtskantoor, waar dan ter 
plekke alle zaken van die week afgehandeld worden. In een ander district moeten de tuchtdossiers via 

de post verstuurd worden naar de tuchtkamer die dan op zijn beurt weer bij elkaar komt of via de e-
mail met elkaar in discussie gaat over de tuchtzaak. Een van de respondenten merkt hierover het 

volgende op: 
 

"De werkwijze waarbij leden van de tuchtcommissie bijeenkomen zou wel mijn voorkeur 

hebben boven het afzonderlijk bestuderen van dossiers en dan via telefoon of e-mail overleg 

hebben met elkaar. Het echt bespreken met elkaar en samenkomen maakt de discussie beter 

mogelijk." (Respondent, 1, AO) 

 
Het fysiek bij elkaar komen is volgens de meeste respondenten niet alleen efficiënter maar maakt, 

zoals uit bovenstaande uitspraak valt te lezen, het overleg ook beter. Discussies over de tuchtdossiers 
zullen niet alleen soepeler verlopen maar het kan ook veel tijd schelen bij het bepalen van de 

strafmaat. 

 
Tijd is in ieder geval een belangrijk onderwerp als het gaat om het tuchttraject, zoals ook te zien is in 

de volgende uitspraak: 
 

"Kijk als ik nu te hard rij en ik wordt geflitst en ik krijg zes weken later een bon in huis dan 

mopper ik wat. Maar ja ik heb die zes weken lang niet minder snel gereden. Maar op het 
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moment dat jij wordt aangehouden onmiddellijk nadat je het gedaan hebt, dan heb je er ook 

de pest in maar dan rij je daarna even rustig. Het effect van onmiddellijk straffen, het heet dan 

ook lik-op-stuk, hoe sneller je straft hoe duidelijker is ook wat je hebt gedaan." (Respondent, 

2, AO) 

 
Hieruit blijkt dat de respondent vindt dat de KNVB zo snel mogelijk na een overtreding tot een 
uitspraak moet komen. Dit wordt ook door de andere respondenten beaamd en verhoogt volgens de 

respondenten het effect van de straf.  
 

In het huidige tuchttraject zijn volgens de respondenten toch enkele belemmeringen waar te nemen 

die het proces vertragen. Een van de belemmeringen, die uit de gesprekken met de respondenten 
naar voren komt, is het rapport die de verschillende betrokkenen moeten insturen naar aanleiding van 

de overtreding.  
 

"Als het niet efficiënt verloopt dan is het in mijn ogen haast altijd de schuld van degene die het 

formulier in moet vullen of niks opstuurt. En na drie keer vragen nog niks heeft opgestuurd." 

(Respondent, 4, VO) 

 

Momenteel moeten vijf partijen een rapport indienen voordat het tuchtdossier gevormd wordt en er 

door de medewerkers tuchtzaken en leden van de tuchtcommissie naar gekeken zal worden. Uit de 
praktijk blijkt dat deze rapporten niet altijd binnen de gestelde termijn van drie werkdagen op het 

districtskantoor zijn, waardoor de uitspraak langer dan een week op zich laat wachten. Een enkeling 
oppert ook dat mensen het recht moeten hebben om een verweer in te sturen, maar dat er afgestapt 

kan worden van de verplichting dat dit moet gebeuren. Ondanks het feit dat het een vertragende 
factor vormt vinden de meeste respondenten het wel noodzakelijk dat iedereen een rapport instuurt, 

opdat er een zo optimaal mogelijke afweging gemaakt kan worden bij het tot stand komen van de 

uitspraak. 
 

Uit het vorige citaat blijkt dat, naast de vertragende factor van het insturen, de formulieren zelf ook 
een belemmering vormen in het proces. Ten eerste worden er veel fouten gemaakt in de rapportages. 

Het volgende citaat geeft de vertragende factor hiervan goed van weer: 

 
"Om een voorbeeld te geven, allereerst is wat op het wedstrijdformulier staat de officiële in 

staat van beschuldiging stelling. Ik noem een voorbeeld: stel dat hier staat opstootje en uit de 

rapportages van al de partijen blijkt dat het gaat om een collectieve vechtpartij en dat de 

scheidsrechter ook nog eens een keer is geslagen dat betekent dat je iedereen opnieuw in staat 

van beschuldiging moet stellen alleen omdat er wat verkeerds op het formulier stond. Dat 

betekent een enorme vertraging." (Respondent, 5, AO) 

 
Ten tweede blijkt ook de kwaliteit van de rapportages vaak niet van een dusdanig niveau zijn dat het 

snel duidelijk is wat er is voorgevallen. Tuchtcommissies moeten hierdoor vaak zelfs nog extra 
informatie opvragen, omdat uit de eerste rapportages niet duidelijk is geworden wat er precies is 

gebeurd. Ook dit vergt weer extra tijd. Vooral bij elftallen uit de B categorie, waar de rapporten vaak 

worden ingevuld door de aanvoerders van het team, blijkt dit menigmaal voor te komen.  
 

Tot slot blijkt het mondeling onderzoek ook te zorgen voor een extra onderwerp van gesprek. Een 
mondeling onderzoek zal plaatsvinden in de volgende gevallen: 

 
“Cumulatief: 

1. er dient sprake te zijn van een overtreding waar een straf op staat van een schorsing van 

negen maanden of meer of het uit de competitie nemen van een elftal/team; 

en 

2. de feiten zijn omstreden wat onder meer blijkt uit (onvoldoende) eenduidige 

getuigenverklaringen; 

en 

3. er is door betrokkene de wens geuit gehoord te worden.”  

(KNVB, 2008b: 6) 
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Een enkele respondent stelt voor dat er meer mondelinge onderzoeken verricht moeten worden, 

omdat dit ten goede zou komen aan de uiteindelijke uitspraak. Mondelinge onderzoeken leveren meer 
en betere informatie op waardoor er een beter beeld van de situatie gecreëerd kan worden en men 

dus uiteindelijk ook tot een meer terechte straf kan komen. Toch blijkt dit „ideaalbeeld‟ van het 
mondelinge onderzoek in de praktijk niet altijd te kloppen. 

 

“Het is eigenlijk alleen maar de confrontatie aangaan met de andere partij en dat loopt enkel 

op felle discussies uit als je dat niet in de hand weet te houden.” (Respondent, 10, VO) 

 

Deze respondent legt uit dat de betrokkenen niet afwijken van de eerder ingestuurde verklaringen en 

er daardoor bijna nooit nieuwe informatie naar boven komt. Het roept alleen maar irritaties op en het 
kan zelfs leiden tot felle confrontaties. De mening van deze respondent wordt door de meeste andere 

respondenten niet gesteund. Zij zien nog wel de meerwaarde in van het mondelinge onderzoek. 

4.4.3 Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal 

Bij het straffen van betrokkenen wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde handleiding tuchtzaken 
amateurvoetbal. In dit document zijn de overtredingen met de daarbij horende strafmaten terug te 

vinden. Deze handleiding wordt ieder jaar samengesteld door de Overlegvergadering Tuchtzaken, die 

bestaat uit de zes voorzitters van de tuchtcommissies uit de districten en een onafhankelijk voorzitter. 
De handleiding tuchtzaken amateurvoetbal is als het ware een nauwkeurige invulling van de 

reglementen amateurvoetbal die worden vastgesteld door de algemene vergadering en is voor ieder 
lid van de KNVB zichtbaar en dus bekend.  

 

Gevraagd naar de bruikbaarheid van dit document gaven alle respondenten min of meer het zelfde 
antwoord; ze zouden niet zonder kunnen. 

 
“Ik vind dat zo‟n handleiding echt moet bestaan. Daar staan toch de standaardstraffen in. 

Hoe om te gaan met bepaalde overtredingen en ik denk als je dat niet doet het hek van de dam 

is.” (Respondent, 3, AO) 

 
Zoals deze respondent opmerkt geeft de handleiding tuchtzaken amateurvoetbal min of meer aan hoe 

je moet omgaan met bepaalde overtredingen. In hoofdstuk 1 paragraaf 4 hebben we het gehad over 
de verschillen in strafoplegging van veel voorkomende gewelddadige overtredingen. Wat opvalt, is dat 

elke overtreding een bepaalde marge kent waartussen de definitieve straf lijkt te moeten gaan vallen 
(zie bijlage 1 tabel 1.3). Ondanks deze marge staat er in de handleiding tuchtzaken amateurvoetbal 

specifiek vermeld dat: 

 
“Bij het opleggen van sancties hanteert de commissie in principe de ondergrens. Indien de 

commissie hiervan afwijkt, wordt dit gemotiveerd.” (KNVB, 2008b: 12) 

 

Hiermee wordt dus expliciet gemaakt dat, bij het opleggen van straffen, in principe uitgegaan moet 
worden van de ondergrens, die aangegeven wordt bij de overtredingen. Afwijken mag in bijzondere 

gevallen, maar dan dient dit wel gemotiveerd te worden door de tuchtcommissie. Deze motivering 
blijkt, volgens een van de respondenten, helaas vaak te ontbreken waardoor er onnodig 

onduidelijkheid geschapen wordt. Betrokkenen begrijpen op zulke momenten niet waarom zij voor 

hetzelfde vergijp, bijvoorbeeld, een hogere straf krijgen dan de ondergrens, die wordt aangegeven in 
de handleiding.  

 
Ondanks het feit dat de handleiding heel duidelijk lijkt, bestaat er geen consensus tussen de 

respondenten in hoeverre de straffen in de handleiding gezien moeten worden als sturend of alleen 
maar als richtlijn. Sommigen vinden dat de aangegeven strafmaten gevolgd moeten worden terwijl 

anderen het juist zien als een richtlijn waar altijd van afgeweken mag worden. De volgende 

respondent geeft de heersende tweedeling goed weer: 
 

“Ik zie het als sturend. Men noemt het een richtlijn. Maar ook als richtlijn vind ik het nog een 

sturend element. „We sturen jullie ongeveer die kant op, die richtlijn en als je die hanteert dan 
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doe je het goed‟. Daar is ook over nagedacht in zo'n handleiding. Als jij nou weer zo'n 

handleiding gaat overrulen, ik denk niet dat dat de bedoeling is.” (Respondent, 3, AO) 

 
Wat deze respondent hiermee zegt is dat de handleiding enerzijds gezien moet worden als sturend, 
daar de strafmaten en dergelijke allemaal niet voor niets al zijn voorgeschreven, maar dat anderzijds 

de mate van sturing een onderwerp van discussie blijft. De meeste respondenten, die de 

strafnormeringen als sturend zien, grijpen, na enige navraag, uiteindelijk toch terug naar het 
uitgangspunt dat je altijd nog kan afwijken van de voorgeschreven strafmaten. Hierdoor verworden de 

strafmaten inderdaad tot de richtlijnen zoals ze oorspronkelijk bedoeld zijn, met een klein sturend 
element erin dat moet leiden tot uniformiteit. De handleiding tuchtzaken amateurvoetbal is er namelijk 

niet alleen om te straffen, maar ook om een stuk uniformiteit tussen de districten te creëren. De 

voorgeschreven strafmaten zorgen er voor dat een redelijke mate van uniformiteit bestaat tussen de 
districten bij het uitdelen van straffen. Deze uniformiteit vindt men ook noodzakelijk, getuige de 

volgende korte maar duidelijke uitspraak van een van de respondenten: 
 

“Als in Dordrecht zwaarder gestraft zou worden dan in Brabant dan slaat dat helemaal 

nergens op.” (Respondent, 10, VO) 

 
De respondenten zijn het unaniem eens met bovenstaande uitspraak en komen allemaal met 

dergelijke constateringen. Uniformiteit is niet alleen belangrijk voor het tuchtrecht, maar bepaalt 
volgens de respondenten ook in grote mate het gezicht en de geloofwaardigheid van de KNVB. 

Sommige respondenten gaan met de uniformiteit in het straffen zelfs nog een stap verder en vinden 

dat er hetzelfde bestraft dient te worden in het betaald voetbal als in het amateurvoetbal. Dit is 
momenteel niet het geval, wat kan leiden tot scheve gezichten, doordat men op zondagavond Studio 

Sport kijkt en een overtreding ziet waar vervolgens een lagere straf op volgt dan voor hetzelfde 
vergrijp in het amateurvoetbal. Over welke strafnormering dan aangehouden zou moeten worden is 

men het niet eens, wel vindt men de straffen in het betaald voetbal vaak aan de lage kant. Dit kan 

erop duiden dat de voorkeur toch meer ligt bij de gemiddelde hogere strafmaten uit het 
amateurvoetbal. 

In hoofdstuk 1 paragraaf 4 kwam naar voren dat er ondanks het bestaan van de handleiding 
tuchtzaken amateurvoetbal bij veel voorkomende gewelddadige overtredingen grote verschillen 

bestaan tussen de districten. De oorzaak lijkt hem niet zozeer alleen te liggen in de vrij in te vullen 
richtlijn in de tuchthandleiding, om voor een uitspraak bij strafzaken de 'bijzonderheden van het 

individuele geval' te bestuderen en deze naar eigen inzicht strafverminderend te laten meewegen, 

maar ook in het werkproces betreffende tuchtzaken.  
In district Noord beschouwt men de handleiding tuchtzaken amateurvoetbal als zijnde sturend en 

leggen daardoor bijna nooit een straf op die lager is dan de minimale straf die ervoor staat. Andere 
districten beschouwen de handleiding juist weer meer als richtlijn en zijn vaak sneller geneigd om een 

lagere straf op te leggen wegens strafverminderende omstandigheden, bijvoorbeeld het slaan als 

reactie op iets wat daarvoor reeds was voorgevallen.  
Naast de strafverminderende omstandigheden blijkt ook dat in district Zuid II vaak een 

tenlastelegging niet wordt veranderd maar dat men wel gaat kijken naar de strafmaten die horen bij 
de juiste tenlastelegging. Hierdoor bespaart men tijd in het werkproces met als gevolg dat de cijfers 

niet precies weergeven wat ze zouden moeten weergeven. 
 

Nu blijkt dat iedereen uniformiteit noodzakelijk vindt, maar het er toch niet lijkt te zijn, is de volgende 

vraag hoever de KNVB eigenlijk zou moeten gaan om die uniformiteit toch te bewerkstelligen. Naast 
het feit dat er verschillen bestaan tussen de verschillende districtskantoren met betrekking tot de 

organisatiecultuur, zijn er ook cultuurverschillen aanwezig tussen de districten zelf. Een van de 
respondenten weet dit metaforisch goed te verwoorden: 

 

“Kijk het is ook niet meer zo dat je je fiets open kan laten staan in het Oosten en Noorden, 

maar in West I hoef je dat helemaal niet te proberen. Daar maakt het niet eens uit dat ie op 

slot staat.” (Respondent, 8, AO) 

 
Dit probleem geldt uiteraard niet alleen voor fietsen, maar ook wat betreft gedrag op het voetbalveld. 

In het ene district wordt simpelweg al meer geaccepteerd op het veld dan in het andere district en dat 
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kan zich uiteindelijk ook in de strafoplegging uiten. Waar een aantal scheldwoorden in bepaalde 

districten dagelijks gebruik zijn, en hierdoor vaak vallen onder „geaccepteerd gedrag‟, is dat in andere 

districten volstrekt ongeaccepteerd. Hierover wordt ook het volgende geopperd door een respondent: 
 

“Maar als wij nou een speerpunt hebben in het Noorden over een bepaald iets wat in andere 

regio‟s niet zo speelt, dan zouden wij daar best wel wat naar de bovengrens kunnen gaan 

waar andere bij de ondergrens zitten.” (Respondent, 4, VO) 

 

Ook andere respondenten lijken het hier mee eens te zijn. Uniformiteit vindt men goed, maar elk 
district zou dan wel vrijgelaten moeten kunnen worden om, binnen de aangegeven marges bij de 

strafmaten, zo nu en dan wat hoger te gaan zitten dan de aangegeven ondergrens. Ook is het 
belangrijk dat dergelijke gevallen goed gecommuniceerd worden naar de verenigingen toe, binnen het 

betreffende district, anders zal onduidelijkheid troef blijven en kan dit leiden tot veel commotie. 

Zolang er binnen de marges gebleven wordt van de strafmaten wordt volgens de respondenten in 
voldoende mate uniformiteit bereikt. Men onderkent namelijk het feit dat er altijd wel verschillen 

zullen zijn. 
 

Naast het feit dat men de handleiding tuchtzaken amateurvoetbal een noodzakelijk document vindt 
om bij de hand te hebben bij het opleggen van straffen, wijzen enkele respondenten op een ander 

aspect van de handleiding. Er staan namelijk ook aanwijzingen in hoe verenigingen „beloond‟ kunnen 

worden voor hun optreden na een bepaald incident. Zo wordt de onderzoeker gewezen op de 
volgende vermelding uit de handleiding tuchtzaken amateurvoetbal: 

 
“De hoogte van de straf is mede afhankelijk van de inspanningen die de vereniging heeft 

gepleegd om de gewraakte overtreding te voorkomen door bijvoorbeeld: 

1. preventief beleid (actief, normen en waarden beleid) 

2. gelet op de (on)mogelijkheden adequaat optreden tijdens het incident; 

3. effectief handelend optreden na het incident (opsporen en rapporteren daders en/of 

bestraffing daders). 

Onder omstandigheden kan dit bij lichte overtredingen leiden tot alleen bestraffing van 

individuele daders.”  

(KNVB, 2008b: 19) 

 
Verenigingen kunnen, door goed op te treden, er voor zorgen dat de verenigingsstraf lager zal 
uitvallen dan normaal en in sommige gevallen helemaal niet opgelegd zal worden. Met dergelijke 

maatregelen probeert de handleiding tuchtzaken amateurvoetbal naast het straffen ook direct te 
zorgen dat verenigingen aan de slag gaan met preventief beleid, om dergelijke incidenten in de 

toekomst te voorkomen. 

 
Ondanks de bovenstaande discussiepunten over uniformiteit en mate van sturing van de handleiding 

tuchtzaken amateurvoetbal, zijn de respondenten het wel eens met de strafnormeringen in dit 
document. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het feit dat de handleiding tuchtzaken 

amateurvoetbal ieder jaar opnieuw wordt samengesteld en de grootste verschillen van mening 
meegenomen worden in de uiteindelijke totstandkoming. Hiernaast is al gebleken dat men aan de 

hand van een onderbouwing altijd mag afwijken van de strafnormeringen, het is geen wet van Meden 

en Perzen. De strafnormeringen kunnen dan ook meer gezien worden als een soort signaal naar de 
betrokkenen om aan te tonen als hoe zwaar een bepaalde overtreding wordt gezien door de KNVB, 

zodat men hier vervolgens rekening mee kan houden. Onderzoeken naar de effectiviteit van de 
straffen worden niet verricht. Een strafnormering komt dan ook met name tot stand door middel van 

discussie, dat blijkt ook wel uit onderstaande uitspraak: 

 
"We wegen toch een beetje af wat wij vinden wat maatschappelijk ongeoorloofd is of zeer 

ongeoorloofd of gewoon niet gepast. Maar het is natuurlijk toch allemaal mensenwerk en 

denkwerk." (Respondent, 12, VO) 

 

Kijkend naar de handleiding tuchtzaken amateurvoetbal valt op dat bij de strafnormeringen rekening 

wordt gehouden met de consequenties van overtredingen en dat bij sommige zelfs ook rekening 
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wordt gehouden in welke speelcategorie het incident heeft plaatsgevonden. Het gaat hier dan over de 

mogelijkheid om een tijdstraf op te leggen in een wedstrijd, in plaats van een gele kaart, en de boetes 

voor het niet verschijnen van elftallen. Omdat de KNVB de B categorie ziet als het recreatieve niveau 
liggen de boetes voor deze laatste overtreding in principe wat lager dan bij de A categorie. Enkele 

respondenten merken op dat er misschien bij meerdere overtredingen juist een verschil gemaakt zou 
kunnen worden tussen de A en B categorie, in tegenspraak dus met de door andere respondenten 

voorgestelde uniformiteit tussen het amateur- en betaalvoetbal. 

 
“Ik ben daar altijd voorstander van geweest, omdat gewoon de voetbalbeleving van selectie 

elftallen anders is dan bij recreatief.” (Respondent, 8, AO) 

 

Ook andere respondenten beamen het feit dat er verschil is in beleving van de wedstrijden tussen de 
verschillende categorieën. Daarnaast merkt een respondent op dat de straffen, die opgelegd worden 

in de A categorie, niet dezelfde uitwerking hebben als in de B categorie. Winstpunten in mindering kan 
een team uit de A categorie bijvoorbeeld veel meer pijn doen dan een team uit de B categorie. 

Sommige respondenten vragen zich dan ook hardop af of er niet een aparte handleiding tuchtzaken 
zou moeten komen voor de B categorie. Niet iedereen is het hiermee eens getuige de volgende 

uitspraak: 

 
“Op dit moment zeg ik dat zou je niet moeten doen, want overtredingen in de A categorie B 

categorie zijn net zo erg voor een scheidsrechter en kunnen net zo erg uit de hand lopen, mede 

in het licht gezien dat ik zei dat ik denk dat juist in de B categorie meer zaken uit de hand 

lopen.” (Respondent, 11, AO) 

 
Naast bovenstaande uitspraak denken sommige respondenten dat het ook ten nadele gaat van de 

helderheid en vinden ze dat de huidige handleiding voldoende ruimte biedt om in uitspraken rekening 

te houden met dergelijke verschillen. Wel is een enkele tegenstander, van de twee aparte 
handleidingen tuchtzaken, er voor om nog wat meer nuances aan te brengen bij de huidige 

strafmaten zodat deze nog beter aansluiten bij de voetbalbeleving en de belangen van beide 
categorieën. 

 

4.5 Kennis: een ‘wapen’ in de strijd 

Alle actoren die participeren in een organisatie hebben de beschikking over hun eigen „wapens‟ om 

invloed uit te oefenen op de processen binnen de KNVB en zo op de andere actoren. Een belangrijk 
„wapen‟ is kennis, want kennis is macht. In deze paragraaf zullen verschillende kennisgebieden aan 

bod komen, te beginnen met kennis over hetgeen zich in de B categorie afspeelt gevolgd door de 
kennis van de verschillende actoren over juridische zaken. De paragraaf zal afgesloten worden met 

wat de KNVB doet om haar kennis over wangedrag en de aanpak ervan te delen. 

4.5.1 Kennis sociale processen wedstrijden B categorie 

Dit onderzoek is vanaf het begin geïnteresseerd geweest in wangedrag in de B categorie. De reden 

hierachter was het feit dat de belangen in de B categorie vaak anders zijn dan in de A categorie. Er 
heerst daarnaast ook een meer informele sfeer door de leiding van verenigingsscheidsrechters wat 

ook enige oncontroleerbaarheid in de hand werkt. Tot slot blijkt uit het jaarverslag 2007/'08 van de 

KNVB dat er 12.775 mannen senioren teams actief zijn in de B categorie tegenover 2.832 in de A 
categorie (KNVB, 2008a). De B categorie voetbal vertegenwoordigt hiermee dus verreweg de grootste 

groep aan spelers en is daardoor een belangrijke factor om rekening mee te houden.  
 

Aan de hand van deze gegevens zou je verwachten dat de KNVB zich goed op de hoogte laat houden 
over hetgeen zich in deze categorie afspeelt en wat er allemaal gebeurt. Dit blijkt niet het geval te 

zijn. Wat de KNVB vaak alleen weet is wat ze zien op wedstrijdformulieren en wat ze horen van hun 

waarnemers. 
 

“Maar je hebt er zoveel van die teams en we weten eigenlijk niet zo goed wat er leeft daar bij 

die clubs dat we eigenlijk alleen puur afgaan op geluiden.” (Respondent, 3, AO) 

 



 
‘Wedstrijd’ tegen wangedrag   45 

De uitspraak van deze respondent zegt eigenlijk alles over de kennis van de KNVB over de B 

categorie. Waar men in de A categorie vanuit mag gaan dat alles wat gebeurt op de velden ook 

daadwerkelijk de KNVB bereikt, door meldingen van de KNVB scheidsrechters, kan ditzelfde helaas 
niet gezegd worden over wat de verenigingsscheidsrechters melden op de wedstrijdformulieren. Uit 

paragraaf 4.3.3 was al duidelijk geworden dat veel incidenten in de B categorie niet doorgegeven 
worden aan de KNVB, waardoor de KNVB ook geen kennis kan nemen over de gebeurtenissen in die 

wedstrijden. Sterker, de KNVB kan er alleen maar vanuit gaan dat er niets is gebeurd in een 

betreffende wedstrijd. Toch denken de meeste respondenten wel te weten wat er gaande is op de 
velden, aan de hand van eigen ervaringen of rapporten van waarnemers. Een van de respondenten 

meldt tot slot nog het volgende: 
 

“Dat is ook de doelstelling van de KNVB, om tot aan de laagste klasse helder te krijgen wat er 

precies gebeurt.” (Respondent, 7, AO) 

 
Men onderkent het probleem en wil er ook daadwerkelijk wat aan doen, maar zijn uiteindelijk tot nu 

toe nog niet met oplossingen gekomen die dit probleem weten te verhelpen. De KNVB loopt door het 
ontbreken van de juiste kennis eigenlijk altijd achter de feiten aan en kan daardoor vaak alleen maar 

reactief te werk gaan als ze uiteindelijk toch nog via een ander kanaal iets te weten zijn gekomen. 

Geld lijkt een mogelijke belemmering te zijn waarom veel informatie niet doorgegeven wordt aan de 
KNVB (hierover meer in paragraaf 4.6.2). De meeste respondenten beamen dan ook het feit dat alle 

belemmeringen in kaart moeten worden gebracht zodat getracht kan worden om de grens te verlagen 
om iets door te geven. Dit kan er uiteindelijk in resulteren dat meer informatie, en dus kennis, boven 

tafel komt. 

4.5.2 Kennis juridische zaken 

Naast de kennis over hetgeen gebeurt in de B categorie speelt kennis met betrekking tot juridische 

zaken ook een belangrijke rol gedurende de strijd in de „arena‟. Uit de interviews is gebleken dat de 
medewerkers tuchtzaken geen juridische achtergrond hebben. Dit wordt door de respondenten zelf 

niet als een groot probleem ervaren: 
 

“Ik heb het nooit noodzakelijk gevonden. Het is wel zo dat steeds meer verenigingen vaak 

teruggrijpen naar advocaten en dat soort dingen en dat ik nu wel het idee heb dat ik het fijn 

vind om af en toe bijstand te krijgen.” (Respondent, 9, AO)  

 

Ook andere respondenten halen aan dat ze het niet noodzakelijk vinden. Ze leggen de nadruk vaak 
meer op het hebben van kennis van het tuchtreglement van de KNVB en daarnaast vaardigheden 

zoals „sociaal‟, „eerlijk‟ en iedereen vindt ook dat je „feeling‟ moet hebben met de voetbalsport zodat je 

situaties beter kan inschatten. De respondenten zien toch enig verschil tussen strafrecht en het 
tuchtrecht van de KNVB. Kennis op het gebied van het laatste zien ze dan ook vaak als voldoende. 

Toch lijkt hier verandering in te komen. Het bovenstaande citaat geeft deze verandering al gedeeltelijk 
weer door te melden dat verenigingen steeds meer teruggrijpen naar advocaten. De volgende 

respondent gaat nog wat dieper in op de mogelijke toekomst van het tuchtrecht van de KNVB: 

 
“Door de ontwikkelingen rondom tuchtzaken, de excessen zijn erger geworden, is het bijna 

politiewerk geworden. We vragen daar goedwillende kwalitatief goede mensen voor om daar 

uitspraak over te doen. Maar je mag dat eigenlijk niet meer op dat niveau van een vrijwilliger 

verwachten. Het is bijna recherchewerk zelfs.” (Respondent, 8, AO) 

 
Dus naast het feit dat verenigingen zich „versterken‟ met advocaten, vragen de hedendaagse 

overtredingen vaak nog meer werk en kennis van de mensen die ermee gemoeid zijn. Verwacht wordt 

dat dit in de toekomst alleen maar zal toenemen. Om deze strijd op gelijkwaardig niveau te kunnen 
voeren zouden de medewerkers tuchtzaken en leden van de tuchtcommissie, volgens enkele 

respondenten, toch enige juridische kennis moeten hebben. Nu blijkt dat de leden van de 
tuchtcommissie vaak wel al over deze kennis beschikken gezien hun banen als procureur generaal, 

advocaat of rechter. Dit kan daarentegen dus niet gezegd worden van de medewerkers tuchtzaken. 
Een van de districten is wel al zelf overgegaan tot het laten opleiden van een van haar medewerkers 

tuchtzaken en loopt hiermee vooruit op de toekomstige ontwikkelingen. 
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Naast de hiervoor genoemde problemen die deze juridische achterstand met zich mee brengt, zorgt 

het ook voor moeilijkheden bij discussies tussen de leden van de tuchtcommissie en de medewerkers 
tuchtzaken. 

 
“Ik merk wel eens dat voorzitters van tuchtcommissies die ook een belangrijke rol spelen in de 

maatschappij als rechter of officier van justitie of iets dergelijks dat ook wel heel strikt 

doorvoeren bij de KNVB. En dan krijg je ook wel scheve toestanden. Er moet dus af en toe 

iemand zijn die weerwoord kan bieden en dan moet je toch wel bagage hebben.” (Respondent, 

2, AO) 

 

Naast het voorbeeld, dat deze respondent geeft, is het natuurlijk zo dat de voorzitters van de 

tuchtcommissie de handleiding tuchtzaken samenstellen. Gedurende dit proces wordt de 
arbeidsorganisatie ook om inbreng gevraagd, maar blijkt uit de observatie tijdens de 

Overlegvergadering Tuchtzaken 2009 dat er heel wat juridische termen aan te pas komen waar de, op 
dat moment betrokken, medewerkers van de arbeidsorganisatie geen kennis van hebben en dus niet 

over kunnen meepraten. 

4.5.3 Gedeelde kennis 

Naast de intrinsieke kennis waar mensen zelf over beschikken is het noodzakelijk om deze kennis 

zoveel mogelijk extrinsiek te maken. Het geheel is namelijk nog altijd meer dan de som der delen. Uit 
de interviews komt naar voren dat dit op meerdere vlakken in het bestrijden van wangedrag nog niet 

genoeg gebeurt en in sommige gevallen zelfs helemaal niet. In paragraaf 4.4.3 kwam al naar voren 
dat alle afdelingen van de KNVB op hun eigen manier kennis hebben over wangedrag en daar vaak 

hun eigen maatregelen tegen nemen. Met de introductie van de monitorcommissie probeert men er 

nu voor te zorgen om deze kennis met elkaar te delen. Maar niet alleen bij de preventieve 
maatregelen dient iets dergelijks te gebeuren, ook bij de reactieve tuchtzaken dient er uitwisseling te 

zijn van kennis en materiaal volgens de respondenten. 
 

“De medewerkers organisatie tuchtzaken, dat landelijk overleg, daar zou veel meer structuur 

in moeten zitten. Dat moet vaker. Je leert van mekaar, je doet ervaringen van elkaar op. Zaken 

waar wij tegenaan lopen daar loopt drie maanden later Noord tegenaan en die gaan ook weer 

het wiel uit zitten vinden. Terwijl als je dat wat meer zou structureren dan valt daar best wel 

winst in te behalen.” (Respondent, 9, AO) 

 

Zoals deze respondent al aangeeft is er momenteel te weinig overleg tussen de medewerkers 
tuchtzaken waardoor niet alleen veel kennis verloren gaat, maar mensen ook nog eens extra werk 

gaan doen daar waar dat niet nodig zou zijn. De werkeenheid tuchtzaken is een onderdeel van de 
afdeling wedstrijdzaken. De hoofden van deze laatste groep hebben iedere maand een overleg, maar 

het onderwerp tuchtzaken blijkt daar maar een heel klein deel van te zijn. Enkele respondenten 
merken op dat tuchtzaken ook niet tijdens dit overleg behandeld moeten worden, maar apart tijdens 

een overleg met de medewerkers tuchtzaken. Dit zou dan geregeld kunnen worden door de 

beleidsmedewerker wedstrijdzaken in Zeist, maar die blijkt hier niet genoeg tijd voor te hebben. 
Sommige respondenten pleiten er dan ook voor om de werkeenheid tuchtzaken los te koppelen van 

de afdeling wedstrijdzaken en voor de aanstelling van een centrale beleidsmedewerker tuchtzaken 
zodat dit proces wel in gang gezet kan worden.  

Het delen van kennis heeft volgens een van de respondenten overigens nog meer positieve gevolgen: 

 
“En dat is toch een van de punten die maar niet van de grond wil komen hier bij de KNVB, en 

daar pleiten we al jaren voor, dat er toch een soort databank is, een soort jurisprudentiebank, 

waarin we dan ook de zes districten dwingen om hun uitspraken met een sausje te deponeren 

en dat we er allemaal van kunnen leren en je eens je oor te luisteren kan leggen. Dit zou toch 

de uniformiteit en kwaliteit bevorderen.” (Respondent, 12, VO) 

 

Zoals deze respondent meldt zou het dus niet alleen de kennis vergroten maar ook ten gunste komen 
van de kwaliteit en de uniformiteit van uitspraken.  
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4.6 Strijd: ook buiten het veld wordt ‘gevochten’ 

In de vorige paragrafen is omschreven hoe het tuchtproces er in de praktijk uitziet en wat de 

gevolgen hiervan zijn voor de verkregen kennis. In deze paragraaf zullen we ingaan op de culturele en 
machtspolitieke verschijnselen die zich tijdens dit hele proces voordoen. Er wordt namelijk niet alleen 

op het veld „gevochten‟, maar ook bij de KNVB. Het hele tuchtproces vindt op diverse podia plaats, 
waarin gestreden wordt tussen verschillende organen. Op de eerste plaats zullen we de strijd tussen 

de arbeidsorganisatie en de verenigingsorganisatie beschrijven, waarna ditzelfde zal gebeuren maar 

dan tussen de arbeidsorganisatie en de verenigingen. 

4.6.1 Arbeidsorganisatie vs. verenigingsorganisatie  

Gedurende het proces van overtreding tot veroordeling zijn er meerdere momenten waarop 
werknemers van de arbeidsorganisatie de „arena‟ betreden en overgaan tot een „gevecht‟. Vooral de 

continue strijd met de verenigingsorganisatie in het hele tuchtproces is erg interessant. Dit begint 
allemaal al bij de werkwijze van de verschillende tuchtcommissies.  

In ieder district blijkt de werking van de tuchtcommissie anders te verlopen. Komen de leden van een 

tuchtcommissie in het ene district iedere week op het districtskantoor bij elkaar om de zaken te 
bespreken, in het andere district worden alle tuchtdossiers via de post of e-mail naar de leden van de 

tuchtcommissie verstuurd die op hun beurt ook weer via de e-mail of telefoon met elkaar 
communiceren. Ondanks het feit dat beide organen het er over eens zijn dat uitspraken over 

tuchtzaken snel doch grondig bekeken moeten worden blijkt in de praktijk dat een meer efficiënte 

manier van werken niet altijd mogelijk is. Dit wordt veroorzaakt door enerzijds het feit dat veel leden 
van de tuchtcommissie een voltijd baan hebben en anderzijds dat een aantal leden geen zin hebben 

om, bijvoorbeeld, vanuit Alkmaar om de zoveel weken naar het districtskantoor in Amsterdam te gaan 
om daar de tuchtdossiers te bespreken. Doordat leden van de tuchtcommissie worden gekozen door 

de verenigingen hebben zij hier direct invloed op en valt een meer efficiënte manier van werken 
organisatorisch moeilijk te regelen. 

 

Ook de handleiding tuchtzaken amateurvoetbal blijkt een onderwerp van discussie te zijn. Zoals al 
eerder beschreven, wordt deze handleiding jaarlijks vastgesteld door de Overlegvergadering 

Tuchtzaken. De Overlegvergadering Tuchtzaken wordt gevormd door een onafhankelijke voorzitter en 
de voorzitters van de tuchtcommissies op districtsniveau. Zij moet de juiste en uniforme toepassing 

van de tuchtrechtspraak bevorderen en heeft daarnaast de macht om de mate van bestraffing van 

administratieve verzuimen, overtredingen van wedstrijdbepalingen en van andere veel voorkomende 
overtredingen vast te stellen evenals voor het verantwoordelijk stellen van verenigingen (KNVB, 

2008f). De arbeidsorganisatie vindt dat de Overlegvergadering Tuchtzaken op deze manier teveel 
macht in handen heeft en dat het ingaat tegen de gedachte van het Trias Politica, waarbij de 

wetgevende macht, de algemene vergadering amateurvoetbal, dit zou moeten doen. De 

tuchtcommissies geven daarentegen deze macht niet graag uit handen en vinden dat het tot nu toe 
nooit grote problemen heeft opgeleverd. 

De inhoud van de handleiding tuchtzaken komt daarnaast ook niet geruisloos tot stand. Er worden 
ieder jaar „gevechten‟ geleverd tussen de arbeidsorganisatie, districtsbesturen en de 

Overlegvergadering Tuchtzaken over de straffen. Laatstgenoemde is wederom een onafhankelijk 
orgaan, maar blijkt dit in de praktijk niet helemaal te zijn. Ten eerste heeft de arbeidsorganisatie de 

mogelijkheid om voorstellen te doen voordat de handleiding opnieuw wordt samengesteld. Deze 

voorstellen worden vervolgens in een vergadering tussen enkele mensen uit de Overlegvergadering en 
de arbeidsorganisatie gewogen en op basis daarvan wel of niet meegenomen naar de uiteindelijke 

Overlegvergadering Tuchtzaken. Hierover wordt het volgende opgemerkt: 
 

“De ene keer moet je er wat meer moeite voor doen dan de andere keer, maar als je dat op 

een goede manier doet en je hebt draagvlak en vertrouwen bij de mensen, dan zijn ze daar niet 

doof voor. Dan wordt een mening van de AO ook serieus genomen en goed afgewogen.” 

(Respondent, 11, AO) 

 
Ondanks dit alles kan het voorkomen dat de Overlegvergadering Tuchtzaken met een nieuwe 

handleiding tuchtzaken amateurvoetbal komt met daarin straffen waar niet iedereen achter staat. Zo 
werden een aantal jaar geleden de boetes voor verenigingen drastisch verhoogd. Zowel leden uit de 

tuchtcommissies als medewerkers tuchtzaken waren het niet eens met deze verhoging. Een jaar later 
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werden veel van deze boetes uiteindelijk herzien, maar daar zijn volgens een van de respondenten 

„behoorlijke aanvaringen‟ over geweest met enkele leden van de Overlegvergadering voordat ze 

instemden.  
Ten tweede blijkt dat tijdens de Overlegvergadering Tuchtzaken medewerkers uit de 

arbeidsorganisatie aanwezig zijn en meepraten. Sommige aanpassingen vinden geen doorgang omdat 
dit teveel consequenties zou hebben voor de financiële middelen van de KNVB en ook een ander 

voorstel wordt niet geaccepteerd omdat dit de arbeidsorganisatie weer extra werk zou opleveren. De 

straffen en de beoogde gevolgen staan tevens niet centraal in de samenstelling van de handleiding. 
Tijdens de Overlegvergadering Tuchtzaken blijkt men meer bezig te zijn met aandacht te besteden 

aan de werkprocessen en aan de manier hoe begrippen en zinnen zijn geformuleerd. Omschrijvingen 
moeten, volgens een van de aanwezigen, kloppend en dekkend zijn. Over de straffen zelf wordt ook 

nog het volgende opgemerkt: 
 

“Ze proberen in die richtlijnen alles te krijgen wat er gebeurt, maar dat lukt nooit. Daardoor 

breidt het steeds uit en wordt het onoverzichtelijk.” (Respondent, 4, VO) 

 
Men probeert dus zoveel mogelijk overtredingen te beschrijven in de handleiding tuchtzaken 

amateurvoetbal. Dit heeft als voordeel dat het gemakkelijker en vooral sneller werken zou zijn voor 

zowel de medewerkers tuchtzaken als de leden van de tuchtcommissie. Bovenstaande uitspraak toont 
aan dat het er juist niet overzichtelijker op wordt voor de mensen die er mee moeten werken en dat 

er dus eigenlijk een grens is aan hoe gedetailleerd een handleiding moet zijn. Teveel beschrijven heeft 
ook als nadeel dat de vrijheid van handelen en de interpretatiemogelijkheden van de leden van de 

tuchtcommissie heel erg worden ingedamd.  

 
“Het aardige van recht is eigenlijk dat er niks vaststaat maar dat afhankelijk van de casus die 

er speelt, de omstandigheden die een rol spelen, dan leg je je straf op. Dat vind ik het aardige 

ook van tuchtrecht, dat het ook zo is, dat je niks dichttimmert, maar dat het afhankelijk is van 

de omstandigheden.” (Respondent, 12, VO) 

 
De vraag is dus hoever men zou moeten gaan met het in detail uitwerken van de overtredingen en de 

daarbij horende strafmaten. De respondenten zijn op dit gebied verdeeld waarbij het opvalt dat de 

leden van de tuchtcommissie de handleiding momenteel al te gedetailleerd vinden en niet nog verder 
zouden willen gaan, terwijl de medewerkers van de arbeidsorganisatie de huidige manier van werken 

juist als erg prettig ervaren. 
 

Naast de strijd betreffende de handleiding tuchtzaken amateurvoetbal wordt er ook „gevochten‟ 
gedurende de afhandeling van tuchtzaken. Zoals al eerder is aangegeven behandelen de 

tuchtcommissies alle overtredingen waarvoor de boetes hoger zijn dan negenenveertig euro, 

wedstrijden die zijn gestaakt en uitsluitingen van spelers vanaf vijf wedstrijden. Alle lagere sancties 
worden direct afgehandeld door de medewerkers van de afdeling tuchtzaken. Toch is het de 

arbeidsorganisatie die verantwoordelijk is voor het doorgeven van tuchtdossiers aan de 
tuchtcommissies en vormen zij hierdoor een belangrijke schakel in het hele proces. Zij maken de 

eerste analyses, op basis van de ingestuurde rapporten, en beoordelen aan de hand daarvan of een 

tuchtdossier zelf kan worden afgehandeld, op basis van hun mandaat, of doorgegeven dient te 
worden aan een tuchtkamer. Nu lijken de gestelde grenzen van het mandaat heel helder, maar als 

men vervolgens kijkt naar de strafmaten voor overtredingen blijkt dat er bij veel overtredingen een 
overlap is tussen hetgeen de arbeidsorganisatie mag afhandelen en dat wat de tuchtcommissies 

moeten afhandelen. Als een speler een andere speler heeft getrapt dan is de strafmaat in principe 4 
tot en met 10 wedstrijden (zie tabel 1.3 in bijlage 1). Dit betekent dat zowel de arbeidsorganisatie als 

de tuchtcommissie de straf zouden kunnen uitspreken en er dus een spanningsveld wordt gecreëerd  

tussen beide organen over wie nu uiteindelijk daadwerkelijk tot een strafuitspraak komt. Een van de 
respondenten zegt over dit spanningsveld het volgende: 

 
“Dus op zich heeft de VO daar niet echt een rol in. Wij nemen het besluit of het wel of niet 

naar de tuchtcommissie moet. Als wij ook twijfel hebben van „het valt wel mee maar is het wel 

meer dan 4 of net niet‟ dan gaat hij ook naar de tuchtcommissie.” (Respondent, 7, AO). 
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Hieruit wordt duidelijk dat op het moment dat de arbeidsorganisatie twijfelt over een bepaalde zaak ze 

het doorspelen naar de tuchtcommissie. Andere respondenten beamen dit gegeven en melden ook dat 

zij bij twijfel altijd de tuchtdossiers doorgeven aan de tuchtcommissie. Bovendien komt naar voren dat 
in een enkel district de tuchtcommissie ieder jaar de arbeidsorganisatie steekproefsgewijs controleert 

of zij zich houdt aan de afspraken en de richtlijnen, wat toch wijst op een vorm van wantrouwen over 
en weer. 

 

Over het mandaat worden ook discussies gevoerd. De Overlegvergadering Tuchtzaken heeft de 
huidige grenzen bepaald, maar hier blijkt wederom een slag gaande. De medewerkers van de 

arbeidsorganisatie zien dit mandaat graag verhoogd worden, wat inhoud dat de arbeidsorganisatie 
meer tuchtzaken zelf kan afhandelen. De tuchtcommissie acht zich echter verantwoordelijk voor het 

opleggen van straffen en wil hierin niet al te veel voor de voeten worden gelopen. De huidige grens is 
enerzijds uit praktisch oogpunt genomen, hierdoor hoeven de vrijwilligers van de tuchtcommissie niet 

teveel zaken te behandelen, en anderzijds arbitrair vastgesteld op een grens waarbij men vindt dat 

daar sprake is van „ernstige‟ overtredingen die behandeld dienen te worden door de tuchtcommissies. 
Het verhogen van het mandaat zou, volgens enkele respondenten, kunnen leiden tot een snellere 

afhandeling van de tuchtzaken. 
 

“We handelen ze sowieso al af met een preadvies, kopiëren, versturen en correspondentie via 

de mail om nog wat te doen. Uiteindelijk denk ik dat het in een aantal gevallen zelfs tijd 

scheelt.” (Respondent, 9, AO) 

 
Ondanks dit standpunt is deze respondent wel de mening toegedaan dat de „ernstige‟ gevallen altijd 
door de tuchtcommissie afgehandeld dienen te worden. Ook de andere respondenten zijn het hier 

mee eens.  

 
Tot slot wordt niet alleen vóór een uitspraak een strijd gevoerd maar ook na een uitspraak kan dit het 

geval zijn. Het komt namelijk wel eens voor dat tuchtcommissies met uitspraken komen die erg 
afwijken van het preadvies van de arbeidsorganisatie en waar de arbeidsorganisatie zich slecht in kan 

vinden. Een van de respondenten benoemt een dergelijk geval: 
 

“Daar was een uitspraak geweest van de tuchtcommissie. Het bleek dat wij vonden dat de 

tuchtcommissie zijn werk niet goed had gedaan waardoor wij hebben geprobeerd om achter 

de namen van die spelers te komen. De verenigingen werkten daar in eerste instantie niet aan 

mee. Toen hebben we besloten om ze gewoon stil te zetten.” (Respondent, 5, AO) 

 
Uit dit bovenstaande voorbeeld komt naar voren dat de arbeidsorganisatie het dus niet eens was met 

een uitspraak van de tuchtcommissie en haar macht heeft gebruikt om op een andere manier toch 
haar gelijk te halen. Dit voorbeeld toont ook aan dat de arbeidsorganisatie en tuchtcommissie op 

bepaalde momenten totaal langs elkaar heen kunnen werken terwijl men juist als één geheel zou 

moeten functioneren. Om dergelijke praktijken te voorkomen gaat men wel vaak, in eerste instantie, 
met elkaar in gesprek om te komen tot een oplossing. Dergelijke gesprekken blijken wel afhankelijk 

van de mensen in de tuchtcommissie, met de ene tuchtkamer valt, volgens enkele respondenten, 
beter te communiceren dan met een andere tuchtkamer die, wegens hun onafhankelijke positie, 

overigens officieel een dergelijk gesprek niet aan hoeven te gaan met de arbeidsorganisatie. 

4.6.2 Arbeidsorganisatie vs. verenigingen 

De arbeidsorganisatie voert niet alleen een strijd met de verenigingsorganisatie in het tuchtproces, 

ook met de verenigingen zelf wordt een slag gevoerd. De KNVB arbeidsorganisatie tracht uitspraken 
zo snel mogelijk te doen nadat een incident heeft plaatsgevonden. Daarnaast wil men ook een goede 

uitspraak doen en dus zoveel mogelijk rapporten over het incident in haar bezit hebben. Om al deze 
rapporten snel binnen te krijgen de betrokkenen, in eerste instantie, een reactietermijn van drie 

werkdagen. Dit wordt door verenigingen als zeer kort ervaren. Diezelfde verenigingen eisen echter wel 

dat een uitspraak snel wordt gedaan. 
 

“Daar heb ik ook gezegd dat als jullie vinden dat die termijn van drie dagen te kort is, dan 

kan je een voorstel doen voor de ledenvergadering of de regio vergadering maar dat betekent 
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wel dat je nooit voor het weekend die uitspraak hebt. Nou, dan zeggen ze ook „ja we willen wel 

dat het vrijdag bekend is wat de straf is‟. Dan houdt het op.” (Respondent, 5, AO) 

 

Hiernaast klagen verenigingen vaak over het wangedrag op de voetbalvelden, maar blijkt er in de 
praktijk continu een strijd plaats te vinden tussen de KNVB en de clubs om ook hen bewust te maken 

van het feit dat zij medeverantwoordelijk zijn voor wat op de velden gebeurt.  

 
“Maar ik vind vooral, er ligt ook een verantwoordelijkheid voor de clubs dat ze hun leden 

voorlichten wat de normen en waarden zijn en dat je als club bepaalde dingen niet accepteert 

en als club maatregelen neemt. Ik vind het ook prachtig, en dat is even een zijstapje, dat een 

club zelf al maatregelen neemt tegen een speler.” (Respondent, 12, VO) 

 
Bijna alle respondenten komen met dergelijke constateringen. Verenigingen verschuilen zich vaak 

achter de KNVB bij veroordelingen en veroordelen tegelijkertijd de KNVB voor al het wangedrag, maar 

kijken niet naar hun eigen rol in dit proces. Dit wordt mooi geïllustreerd door het feit dat er in alle 
districten ieder seizoen bepaalde verenigingen, na een bepaald incident, niet meer tegen elkaar willen 

voetballen. Vaak komen dergelijke meldingen binnen, terwijl op het betreffende wedstrijdformulier 
geen melding is gemaakt van dat incident. De KNVB tracht dan ook altijd om deze wedstrijden te laten 

spelen, enerzijds om een bepaalde vorm van competitievervalsing tegen te gaan en anderzijds om de 
clubs te wijzen op hun eigen fout. Bij een melding zou de KNVB zelf namelijk in actie zijn gekomen en 

hadden er niet alleen straffen opgelegd kunnen worden maar kunnen ook waarnemers naar het 

„vervelende‟ team worden gestuurd. Hierdoor kan gekeken worden wat dat team nog meer doet zodat 
er eventueel nog andere maatregelen getroffen kunnen worden. Ondanks de verplichting van KNVB 

zijde om toch te spelen, nadat er gesprekken hebben plaatsgevonden en de KNVB acties heeft 
ondernomen zoals het aanstellen van een KNVB scheidsrechter voor die wedstrijd of er een 

waarnemer naar toe te sturen, blijkt in de praktijk dat teams alsnog onderling afspraken maken en 

vaak een wedstrijd alleen nog „op papier‟ spelen. Het wedstrijdformulier wordt hierbij gewoon ingevuld 
door beide ploegen en de verenigingsscheidsrechter en er wordt een uitslag ingevuld zonder 

daadwerkelijk te spelen. De onderzoeker is hier zelf getuige van geweest tijdens een van zijn 
observaties en heeft het ook meerdere malen meegemaakt in zijn afgelopen competitiejaren. Dit lost 

uiteraard het probleem niet op. Een van de respondenten concludeert dan ook dat iedereen een rol 

speelt in het terugdringen van het wangedrag op de voetbalvelden: de speler, de vereniging, de 
tuchtcommissie, de arbeidsorganisatie en de scheidsrechters.  

 
Tot slot voert de arbeidsorganisatie een constante strijd met de verenigingen in verband met het 

doorgeven van informatie uit de B categorie. Zoals al gebleken is uit eerdere paragrafen en uit het 
onderzoek van Has (2006) worden veel kaarten niet doorgegeven aan de KNVB. Een van de 

respondenten merkt hier het volgende over op: 

 
“Toen ik een keer een lezing heb gegeven daar over tuchtzaken. Toen heb ik gesproken met 

verenigingsscheidsrechters die dolgraag die kaarten zouden willen doorgeven. Die zien ook 

dat ze volgende week misschien weer zo‟n vent hebben. Dus die willen heel graag, maar dan 

mag het niet van het bestuur.” (Respondent, 2, AO) 

 
Volgens deze respondent moet aan bestuurders dus duidelijk gemaakt worden dat de KNVB het 

voetbal mooier en schoner wil maken, maar dan moeten die bestuurders hierin wel meewerken en 

helpen, door, onder andere, alles door te geven wat er gebeurt. Bestuurders lijken dit momenteel nog 
weleens te willen voorkomen om boetes te ontlopen en daarmee hun financiële (verenigings)positie, 

vooral in deze moeilijke tijden, intact te houden. 
 

4.7 Conclusie 

De KNVB heeft tot doel om de voetbalsport te bevorderen in al zijn verschijningsvormen. Het 
verminderen van het wangedrag in het amateurvoetbal kan gezien worden als een verbetering van de 

voetbalsport en is dus een belangrijk uitgangspunt van de KNVB. Dat men hier hard mee bezig is blijkt 
uit het beleidsplan amateurvoetbal 2004-2008 en het project tuchtzaken amateurvoetbal. 
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Duidelijk, uit de observaties en de interviews met de respondenten, is dat wangedrag in het voetbal 

niet met een enkele theorie te verklaren valt. De context, waarin het wangedrag plaatsvindt, wordt 

hierdoor extra benadrukt en dient dus ook goed in het achterhoofd gehouden te worden bij het 
voorkomen en genezen. Hiernaast wordt zichtbaar dat de gedachten achter de wedstrijden in de B 

categorie door de KNVB en de spelers niet met elkaar overeenkomen en dat het wangedrag de laatste 
jaren vooral excessiever lijkt te zijn geworden. 

Ook is gebleken dat er nog veel onduidelijkheid heerst betreffende de sturing van de handleiding 

tuchtzaken amateurvoetbal onder de districten, daar er nog steeds verschillende strafopleggingen 
voorkomen, en dat er zich nog een aantal belemmeringen in het huidige tuchtproces bevinden die 

meer efficiëntie tegengaan. Bovendien is naar voren gekomen dat er grote verschillen van inzicht 
bestaan over de bestraffing van wangedrag in de B categorie ten opzichte van de A categorie. 

De echte kennis over wat zich allemaal afspeelt in de B categorie blijkt bij zowel bij de medewerkers 
tuchtzaken als bij de leden van de tuchtcommissie te ontbreken. Kennis speelt ook een rol in de 

discussies tussen de arbeidsorganisatie en de verenigingsorganisatie. Het lijkt erop dat de 

arbeidsorganisatie momenteel nog niet genoeg tegenstand kan bieden, omdat de betrokken 
medewerkers niet de juiste achtergrond hebben. Gelukkig tonen de respondenten voldoende wil om 

kennis te delen maar zijn de mogelijkheden momenteel nog niet aanwezig om dit ook daadwerkelijk te 
doen.  

Tot slot speelt de strijd, die er gevoerd wordt gedurende het hele tuchtproces, zich voornamelijk af 

tussen de arbeidsorganisatie enerzijds en de verenigingsorganisatie en verenigingen anderzijds. Een 
belangrijke constatering hierbij is dat men betreffende het bestraffen vooral praat over het verbeteren 

van de processen rondom tuchtzaken en niet over hoe wangedrag aangepakt zou moet worden en 
wat het effect is van de huidige maatregelen. 
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5 Analyse 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen we de resultaten uit hoofdstuk 4 gaan analyseren met behulp van het 
theoretisch kader uit hoofdstuk 3. Dit zal gebeuren aan de hand van de hoofdthema‟s die in het vorige 

hoofdstuk naar voren zijn gekomen. Als eerste zal ingegaan worden op het wangedrag in het voetbal, 
waarna we, met deze kennis in het achterhoofd, de huidige aanpak van wangedrag door de KNVB 

zullen beschrijven. De aanpak van wangedrag vereist toch kennis over bepaalde onderwerpen, hier 

zullen we in paragraaf 5.4 bij stilstaan. In paragraaf 5.5. zullen we tot slot de KNVB als 
organisatorische „arena‟ behandelen en aandacht besteden aan de strijd, waarin kennis een belangrijk 

„wapen‟ is, die zich gedurende het hele tuchtproces afspeelt. 
Bij het tot stand komen van deze analyse is ook de toepassingsvraag voor de KNVB, namelijk „op zoek 

gaan naar manieren om het tuchtsysteem van de KNVB te verbeteren aan de hand van de 

betekenissen van de respondenten en de observaties‟ meegenomen. Hierbij hanteren we mede de 
drie dimensies, opgesteld door Hulsman (1972), en zal er steeds stilgestaan en gekeken worden naar 

het feit of het tuchtrecht, en dus de opgelegde straffen, bij bepaalde gedragingen wel de juiste 
manier is om je doelstellingen (rechtsontwikkeling, conflictoplossing en gedragsbeïnvloeding) te 

bereiken. Ook wordt er rekening gehouden met het feit dat de betekenissen van de respondenten niet 
eenduidig tot stand zijn gekomen, maar een mix zijn van meerdere betekenissen die beïnvloed zijn 

door, onder meer, hetgeen men waarneemt en de selectie daarvan. Door deze variatie van 

betekenissen kunnen er verschillen zijn ontstaan waar dit onderzoek juist in geïnteresseerd is. 
 

5.2 Wangedrag op het voetbalveld 

5.2.1 Definities wangedrag 

Uit de verschillende interviews is naar voren gekomen dat er niet een eenduidige definitie bij de 

respondenten is over hetgeen men ziet als wangedrag op de voetbalvelden. Dit gegeven, plus het feit 
dat ieder persoon wel een andere mening heeft over wat wel wangedrag is en wat niet, vertelt ons 

twee dingen.  
Ten eerste wordt hiermee de insteek van dit onderzoek bevestigd, namelijk dat je wangedrag moet 

bestuderen met de constructionistische benadering omdat je met de term wangedrag alleen een 

gebied kan aangeven van acceptabele ideeën, kenmerken en acties die veranderen door de tijd 
(Coakley, 2009). Dit gebied van acceptabel en niet acceptabel is in handen van de Overlegvergadering 

Tuchtzaken, die verantwoordelijk is voor de samenstelling van de handleiding tuchtzaken 
amateurvoetbal en daarmee dus veel macht bezitten binnen de KNVB. Bij het geven van een uitleg 

over het ontstaan van wangedrag blijkt dat men uiteindelijk vooral terugvalt op het meer „ernstige‟ 
gedrag. Vanuit deze voorbeelden zou uiteindelijk gezegd kunnen worden dat wangedrag in het 

voetbal meer als onduldbaar en onwettig gedrag (WRR, 2003) valt te classificeren dan als onprettig en 

onbehoorlijk. 
Ten tweede geven deze bevindingen aan dat de KNVB klaarblijkelijk niet duidelijk een visie heeft over 

wat zij verstaat onder wangedrag. Iedereen heeft hierover een andere mening terwijl onderlinge 
afstemming en het aangeven van grenzen, volgens Hoogerwerf en Herweijer (2003), meer 

duidelijkheid kan bieden voor de uitvoerders van het beleid en uiteindelijk kan leiden tot een betere 

afstemming in de aanpak van wangedrag. Hoogerwerf en Herweijer (2003) beargumenteerden 
vervolgens ook dat als beleid gebreken vertoond het lastig werken is voor de uitvoerders met als 

gevolg dat de effecten geheel anders uitpakken dan oorspronkelijk was bedoeld.  

5.2.2 Ontstaan wangedrag 

Het is wel duidelijk geworden dat het ontstaan van wangedrag in het voetbal niet met een enkele 
theorie valt te verklaren en dus tegelijkertijd niet één oplossing heeft. Wel lijkt de frustratie-

agressietheorie, uit het werk van onder andere Ekkers en Hoefnagels (1972), Van Galen (1986) en 

Veldboer et al. (2003), veel incidenten te kunnen verklaren waardoor het voor de KNVB een 
belangrijke zaak wordt om de frustratiegrens van spelers te verhogen.  

Een van de mogelijke grote frustratiekatalysatoren is de aanwezigheid van de 
verenigingsscheidsrechters. Uit de observaties en interviews is gebleken dat deze scheidsrechters vaak 
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verre van objectief fluiten en hiermee veel frustraties uitlokken bij, vooral, de uitspelende elftallen. 

Daar het voor de KNVB niet mogelijk is om een meer „objectieve‟ KNVB scheidsrechter aan te stellen 

bij alle wedstrijden in het amateurvoetbal lijkt dit probleem momenteel moeilijk oplosbaar.  
Ook is duidelijk dat er een verschil in gedachtegang is over de wedstrijden in de B categorie tussen de 

spelers en de KNVB. Uit het feit dat de KNVB soepelere regels hanteert voor de elftallen uit de B 
categorie (zie bijlage 2) en bij sommige overtredingen milder straft komt naar voren dat de KNVB 

deze categorie beschouwt als recreatief voetbal en het ook op die manier wil benaderen. De spelers 

lijken deze categorie daarentegen veel serieuzer te nemen dan wat de KNVB voor ogen heeft, 
hierdoor leiden „verkeerde‟ beslissingen van verenigingsscheidsrechters sneller tot teleurstellingen dan 

je zou mogen verwachten op een dergelijk recreatief niveau. Deze lagere frustratiegrens kan 
bovendien ook gedeeltelijk zijn verklaring vinden in de individualisering en informalisering van de 

samenleving (Schnabel, 2000), met als gevolg dat teleurstellingen sneller kunnen leiden tot 
gewelddadig optreden. Deze snelle overgang van frustratie tot geweld toont ook aan dat de bewering 

van Collins (2008), dat geweld moeilijk is en dat niet iedereen het kan, geen bevestiging lijkt te vinden 

in het lagere amateurvoetbal.  

5.2.3 Ontwikkelingen in wangedrag 

Uit de resultaten blijkt dat het wangedrag een ander karakter heeft gekregen. Het wangedrag op de 
velden is, volgens de respondenten, excessiever geworden. Ondanks het feit dat dit momenteel niet 

valt te onderbouwen met de cijfers van de KNVB, mag er wel enige waarde worden toegekend aan 

deze constatering en lijkt deze ook in lijn te liggen met de gevolgen van de intensivering (Schnabel, 
2000) van de maatschappij. Hierdoor moet sport intensiever en intenser beleefd worden. Als iets niet 

meer leuk is, is men sneller geneigd daar in gedrag uiting aan te geven, bijvoorbeeld in de vorm van 
verbale uitingen of fysiek geweld (Tiessen-Raaphorst et al., 2008). Toch mag de schuld, volgens de 

respondenten, niet alleen gelegd worden bij de veranderingen in de maatschappij, maar het lijkt wel 
degelijk van invloed te zijn op wat er zich afspeelt in de lagere klassen van het amateurvoetbal. 

Over de mate van wangedrag vallen helaas geen goede uitspraken te doen. Gebleken is dat veel 

informatie vanuit de lagere klassen niet wordt doorgegeven waardoor de huidige cijfers met 
betrekking tot gele- en rode kaarten, molestaties en gestaakte wedstrijden niet het juiste beeld tonen. 

5.2.4 Tot besluit 

We hebben in deze paragraaf getracht wangedrag op de voetbalvelden beter in beeld te brengen. 

Gebleken is dat wangedrag door de respondenten niet duidelijk valt te definiëren terwijl onderlinge 

afstemming en het aangeven van grenzen meer duidelijkheid kan bieden en kan leiden tot een betere 
afstemming in de aanpak van wangedrag. Ook is duidelijk geworden dat wangedrag meerdere 

oorzaken kent. Een lagere frustratiegrens in combinatie met een frustratiekatalysator, zoals een 
verenigingsscheidsrechter, lijkt wel van invloed te zijn op wangedrag. Het wangedrag is, tot slot, de 

laatste jaren vooral excessiever geworden te zijn, wat in lijn lijkt te liggen met de gevolgen van „de 

intensivering van de maatschappij‟. Door een gebrekkige communicatie vanuit de verenigingen naar 
de KNVB toe, van hetgeen zich op de velden afspeelt, valt er over de mate van wangedrag weinig te 

zeggen. In de volgende paragraaf zal de huidige aanpak van wangedrag door de KNVB worden 
geanalyseerd. 

 

5.3 Tuchtproces 

5.3.1 Maatregelen tegen wangedrag 

Het terugdringen van agressie in de sport is gebaat bij een langdurige aanpak en daarom is de KNVB 
niet alleen reactief bezig maar gaat men ook heel veel preventief te werk, wat in lijn ligt met het 

advies van de WRR (2003). Hiermee voldoen ze tevens aan de meeste adviezen die werden gegeven 
door Veldboer et al. (2003) in hun onderzoek, zoals het monitoren van patronen bij incidenten, 

normatieve inbedding van wedstrijdgedrag, verbetering van de kwaliteit van scheidsrechters en actief 

begeleiden van verenigingen met een verhoogd risico. De KNVB probeert wangedrag in de praktijk 
dan ook op zoveel mogelijk manieren aan te pakken en staan hiermee, zoals het beleidsplan 

amateurvoetbal 2004-2008 al aangaf, inderdaad open voor elk instrument dat kan bijdragen aan het 
terugbrengen van plezier en respect in het voetbal. 
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Bovendien zien we dat sommige districten ook nog eigen maatregelen treffen om wangedrag tegen te 

gaan. Dergelijke initiatieven worden ondersteund door de bevindingen van Hofstede (1993) dat een 

effectieve aanpak gebonden is aan de lokale culturele processen. Hoewel het in het onderzoek van 
Hofstede vooral ging om de cultuurverschillen tussen landen blijkt uit de interviews dat er ook wel 

degelijk (organisatie)cultuurverschillen zijn tussen de verschillende districten en lijken 
districtsspecifieke maatregelen hier een goed middel. Deze vrijheid die gegeven wordt aan de 

werknemers zorgt, bekeken door het „human resource‟ frame (Bolman & Deal, 2003), ook voor een 

hogere productiviteit. 
Toch zijn de genomen maatregelen niet even succesvol. Uit de resultaten was, bijvoorbeeld, al naar 

voren gekomen dat omtrent de molestatiecommissie en de districtsmaatregelen een vorm van 
communicatie ontbreekt. Maatregelen worden dus wel genomen maar de communicatie richting alle 

betrokkenen blijkt niet optimaal te zijn. Vanuit elk beleidsperspectief bekeken kan een slechte 
communicatie, volgens Abma en In ‟t Veld (2001), een falend beleid tot gevolg hebben.  

5.3.2 Tuchttraject 

Kijken we specifiek naar het tuchttraject dan blijkt tijdigheid een belangrijke factor te zijn. De 
respondenten achten het, net als Ekkers en Hoefnagels (1972), van belang dat uitspraken zo snel 

mogelijk komen na een overtreding. Ekkers en Hoefnagels (1972) stelden vast dat een straf het meest 
effectief is wanneer hij onmiddellijk volgt op het ongewenste gedrag. Het is praktisch alleen 

onmogelijk om direct na de overtreding tot een uitspraak te komen, naast natuurlijk het feit dat de 

speler bestraft wordt met bijvoorbeeld een rode kaart en dus veldverwijdering. Wanneer de 
betreffende speler dezelfde week nog de uitspraak krijgt dan zal dit effect groter zijn dan wanneer hij 

dit pas enkele weken na zijn overtreding te horen krijgt. Bij de mogelijke oplossingen voor een 
versnelling van het huidige proces blijkt dat de respondenten kijken door de bril van het structurele 

frame (Bolman & Deal, 2003), omdat ze op zoek zijn, in navolging van Taylor en Weber, naar de 
meest efficiënte manier van werken. Ze maken hierbij een rationele analyse over de belemmerende 

factoren (werkwijze tuchtcommissie, verplicht insturen van vijf rapporten, en de fouten en kwaliteit 

van de rapportages) terwijl persoonlijke voorkeuren van bijvoorbeeld de leden van de 
tuchtcommissies, die niet iedere week fysiek samen willen komen om de tuchtzaken te bespreken, 

naar de achtergrond worden geschoven.  

5.3.3 Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal 

Bovens et al. (2001) stelden dat bij misverstanden of diepgaande meningsverschillen tussen 

beleidsvormende en beleidsuitvoerende actoren de succesvolle uitvoering van beleid in gevaar komt. 
In het geval van de handleiding tuchtzaken amateurvoetbal komt uit de resultaten naar voren dat er 

misverstanden/meningsverschillen bestaan tussen de beleidsvormende (Overlegvergadering 
Tuchtzaken) en beleidsuitvoerende (medewerkers tuchtzaken en leden tuchtcommissie) actoren 

omtrent de werking van dit document. Enerzijds worden straffen boven de ondergrens, volgens 

enkele respondenten, vaak niet gemotiveerd terwijl dit wel duidelijk staat aangegeven in de 
handleiding. Anderzijds is de mate van sturing van de handleiding niet duidelijk genoeg gemaakt aan 

de beleidsuitvoerende actoren, gezien de betekenissen die hieraan worden gegeven en de grote 
verschillen in de strafopleggingen. Dit laatste geeft, volgens Hoogerwerf en Herweijer (2003), ook aan 

dat er gebreken zitten in het huidige beleid. Beleidsuitvoerders moeten juist precies weten wat het 
beleid inhoudt, bereid zijn het uit te voeren en tot slot ook daartoe in staat worden gesteld 

(Hoogerwerf & Herweijer, 2003). Het grootste gebrek zit hier wederom in de communicatie waarvan 

Abma en In ‟t Veld (2001) beargumenteerden dat het een essentiële factor is bij het slagen van 
beleid. 

 
Over de strafnormeringen in de handleiding tuchtzaken amateurvoetbal lijkt men weinig discussie te 

voeren. Iedereen kan zich hier wel in vinden. Toch zijn er geen onderzoeken verricht naar de 

effectiviteit van de straffen, maar worden ze vastgesteld op basis van wat de Overlegvergadering 
Tuchtzaken maatschappelijk ongeoorloofd vindt. Behalve dat valt op dat in de strafnormeringen 

rekening gehouden wordt met de consequenties van overtredingen en dat bij sommige overtredingen 
ook rekening wordt gehouden in welke speelcategorie het incident heeft plaatsgevonden. Bij dit 

laatste punt wil men niet te ver gaan omdat, volgens enkele respondenten, de overtredingen hetzelfde 
zijn en zo de helderheid van de handleiding vertroebeld zou kunnen worden. Met deze laatste 

opmerking lijkt men te vallen in een bureaucratische valkuil, daar helderheid valt aan te merken als 
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zijnde een werkproces maar niet gezien mag worden als doel van de handleiding tuchtzaken 

amateurvoetbal. Jaffee (2001) zei hierover als processen een doel worden op zichzelf in plaats van 

een middel dat dan het organisatorisch gedrag een ritueel in plaats van een rationeel karakter krijgt.  
Bij het opstellen van de straffen en daarbij horende strafmaten maakt men de fout dat om wangedrag 

te onderdrukken ten eerste straffen consequent moeten zijn (Ekkers en Hoefnagels, 1972) en niet op 
basis van consequenties moeten worden opgelegd en daarnaast straffen er niet puur en alleen zijn om 

te veroordelen maar ook om een mate van gedragsbeïnvloeding (Hulsman, 1972) na te streven. 

Overtredingen kunnen dan ook in zowel de A als B categorie wel als even zwaar worden gezien maar 
dit betekent niet automatisch dat ook de straffen hetzelfde moeten zijn. Zoals de meeste 

respondenten al aangeven is de beleving van het spel in beide categorieën anders en kan hiermee de 
uitwerking van de opgelegde straffen anders zijn, terwijl als je dezelfde gedragsbeïnvloeding 

nastreeft, dat dan juist het doel moet zijn. 
 

Naast de strafbepaling wil de KNVB, door middel van de handleiding tuchtzaken amateurvoetbal, ook 

een stuk uniformiteit creëren tussen de districten (KNVB, 2008f). In lijn met wat Has (2006) noemde 
in zijn onderzoek dat buiten het rechtvaardigheidsprincipe, dat er binnen één organisatie niet met 

verschillende maten moet worden gemeten, de KNVB met een dergelijk beleid kan rekenen op grotere 
waardering van haar leden op de middenlange en lange termijn en tevens een beter signaal afgeeft 

binnen onze samenleving, dichtten ook de respondenten uniformiteit een grote rol toe. Zij geven aan 

dat het in grote mate het gezicht en geloofwaardigheid van de KNVB bepaald en opperen daarnaast 
zelfs dat het betaald voetbal en amateurvoetbal dezelfde strafmaten zouden moeten hebben. Hiermee 

lijkt men uniformiteit tot doel te verheffen, terwijl Hulsman (1972) stelde dat rechtsontwikkeling, 
conflictoplossing en gedragsbeïnvloeding de doelen moeten zijn van straf- en dus ook tuchtrecht.  

 
Tot slot is naar voren gekomen dat de handleiding tuchtzaken amateurvoetbal niet alleen maar 

reactief te werk gaat, maar ook een preventief deel bevat. De handleiding stelt strafvermindering voor 

als verenigingen zelf maatregelen treffen. Dit kan alleen maar ten zeerste worden toegejuicht, 
voorkomen is beter dan genezen, maar geldt momenteel alleen nog maar bij collectief wangedrag. 

5.3.4 Tot besluit 

De KNVB toont met haar beleidsplannen aan dat de aanpak van wangedrag een belangrijk onderwerp 

van gesprek is. Het feit dat men zowel reactief als preventief te werk gaat is een goede zaak, maar is 

nog geen garantie voor succes. Zo is gebleken dat met betrekking tot het straffen de KNVB trapt in de 
valkuil van de bureaucratie. De middelen, die moeten leiden tot een doel, worden een doel op zich 

met als gevolg dat het organisatorisch gedrag een ritueel in plaats van een rationeel karakter krijgt. 
Daarnaast lijkt bij de genomen maatregelen een goede communicatie, zowel intern als extern, in veel 

gevallen te ontbreken terwijl dat noodzakelijk is om beleid te laten slagen. Ook uit de vorige paragraaf 

viel al de zeer matige communicatie waar te nemen tussen verenigingen en KNVB. Het ontbreken van 
goede communicatie zorgt enerzijds voor conflicten en anderzijds voor het feit dat informatie niet 

wordt doorgespeeld met als uiteindelijk gevolg dat, onder meer, kennis over wangedrag en de aanpak 
ervan verloren gaat. In de volgende paragraaf zullen we deze kennis verder analyseren. 

 

5.4 Kennis over de aanpak van wangedrag 

5.4.1 Kennis sociale processen wedstrijden B categorie 

De wedstrijdformulieren, rapporten van waarnemers en af en toe geluiden uit het veld zelf, dat zijn 
vaak de enige bronnen waarover de KNVB beschikt om te weten wat er gebeurt op de velden in de B 

categorie. Op dit moment kan hier dan ook alleen maar over gezegd worden dat de echte kennis 
ontbreekt over hetgeen zich allemaal afspeelt in de B categorie, zowel bij de medewerkers tuchtzaken 

als bij de leden van de tuchtcommissie. Deze kennis is, volgens Antonissen en Boessenkool (1998), 

echter aan de ene kant wel een „wapen‟ waarmee invloed uitgeoefend kan worden op processen 
binnen de organisatie en op andere actoren, en aan de andere kant noodzakelijk om de juiste 

maatregelen te kunnen nemen ten aanzien van wangedrag (Greenberg & Baron, 2003). De 
respondenten zijn zich bewust van het feit dat ze niet alles weten en hopen door op een structurele 

manier (Bolman & Deal, 2003) naar de problemen te kijken de kwestie op te lossen.  
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5.4.2 Kennis juridische zaken 

Gebleken is dat verenigingen steeds meer beroep doen op advocaten tijdens het tuchtproces en de 

respondenten verwachten dan ook dat dit in de toekomst alleen maar zal toenemen. Hierdoor vergen 
de hedendaagse overtredingen vaak nog meer werk en kennis van de mensen die ermee gemoeid 

zijn. Vooral de medewerkers tuchtzaken ontbreekt het aan kennis op dit juridische gebied. Niet alleen 
zorgt dit voor kwaliteitsverlies bij het beoordelen van tuchtdossiers, maar de strijd in deze „arena‟ 

(Anthonissen & Boessenkool, 1998) met de juristen wordt, door de ontbrekende kennis, ook niet met 

gelijke „wapens‟ gevoerd.  
Ook tijdens de Overlegvergadering Tuchtzaken komt een verschil in kennis naar voren tussen de 

voorzitters van de tuchtcommissies en de beleidsmedewerkers van de arbeidsorganisatie. De 
voorzitters praten gedurende de vergadering vaak over zaken waar de medewerkers geen weet van 

hebben, waardoor er wederom niet met gelijke „wapens‟ wordt gevochten met als resultaat dat er een 
povere communicatie is over de aanpak van wangedrag.  

5.4.3 Gedeelde kennis 

Greenberg en Baron (2003) stelden dat, naast het feit dat kennis macht oplevert voor het individu, het 
voor een organisatie juist belangrijk is dat kennis gedeeld wordt om te komen tot betere prestaties. 

Hierbij merkten ze ook op dat dit niet altijd even gemakkelijk is door, onder andere, het feit dat 
medewerkers bereid moeten zijn om kennis te delen en te ontvangen, maar zeker noodzakelijk is wil 

een organisatie flexibel en snel kunnen inspelen op gebeurtenissen in de werkomgeving. Uit dit 

onderzoek is gebleken dat op het gebied van de aanpak van wangedrag heel veel kennis verloren gaat 
door niet voldoende te delen en communiceren. De sinds kort geïntroduceerde monitorcommissie is 

een goed voorbeeld van kennismanagement waarbij alle betrokken afdelingen hun kennis met elkaar 
delen en op basis daarvan tot de beste oplossing kunnen komen. Dit dient echter niet alleen binnen 

districten te gebeuren maar ook tussen de districten zelf. Veel kennis lijkt aanwezig te zijn maar er 
wordt nog te weinig mee gedaan. Het maandelijks overleg van de hoofden wedstrijdzaken is ook een 

goed voorbeeld van kennismanagement maar daar bespreekt men niet tot nauwelijks het onderwerp 

tuchtzaken. Ook met betrekking tot andere maatregelen die districten treffen wordt er onderling erg 
weinig gecommuniceerd. Het systematisch verzamelen, organiseren en delen van kennis (Greenberg 

en Baron, 2003) met betrekking tot de aanpak van wangedrag ontbreekt. 

5.4.4 Tot besluit 

Een gebrek aan kennis over wat zich afspeelt in de B categorie is het gevolg van haperende 

communicatie vanuit de verenigingen naar de KNVB. Het niet systematisch verzamelen, organiseren 
en delen van kennis betreffende wangedrag zorgt ook voor een gebrek aan kennis bij de betrokkenen. 

Daarnaast lijkt ook de juiste kennis met betrekking tot juridische zaken niet aanwezig bij de betrokken 
medewerkers van de arbeidsorganisatie, wat ten koste gaat van de kwaliteit om tuchtdossiers te 

beoordelen en waardoor er niet met gelijke „wapens‟ gevochten kan worden. Het gebrek aan kennis 

heeft uiteindelijk dus niet alleen tot gevolg dat de juiste maatregelen ten aanzien van wangedrag niet 
kunnen worden genomen, maar ook dat de strijd met andere actoren niet met gelijke „wapens‟ kan 

worden aangevangen. In een strijd met ongelijke „wapens‟ lijkt de persoon met de beste „wapens‟ bij 
voorbaat al de winnaar. Op deze strijd zullen we in de volgende paragraaf verder ingaan.  

 

5.5 Organisatorische ‘arena’ en strijd 

5.5.1 Arbeidsorganisatie vs. verenigingsorganisatie en verenigingen 

Als we kijken vanuit het politieke frame van Bolman en Deal (2003) dan is strijd een belangrijk 
onderdeel van organisaties. Waar Schein (1992) in het symbolische frame uitgaat van gedeelde 

assumpties is uit de resultaten gebleken dat hier geen sprake van is met als gevolg conflicten tussen 
de verschillende partijen. Conflict is, volgens het politieke frame van Bolman en Deal (2003), een 

centraal kenmerk van de organisatiedynamiek waar macht ook van groot belang is. Uit hoofdstuk 3 

paragraaf 3.3.1 kwam naar voren dat de KNVB beschouwd mag worden als een „arena‟ waarbinnen 
zich culturele en machtspolitieke verschijnselen afspelen die van invloed zijn op het beleid 

(Anthonissen & Boessenkool, 1998). Ook in het tuchtproces blijkt sprake te zijn van verschillende 
strijdperken waar „gevochten‟ wordt tussen verschillende actoren over betekenissen. Aan de hand van 

de zes kenmerken, opgesteld door Anthonissen en Boessenkool (1998), zullen we de KNVB „arena‟, 
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met betrekking tot de strijd tussen de arbeidsorganisatie enerzijds en de verenigingsorganisatie en 

verenigingen anderzijds, betreffende tuchtzaken proberen te omschrijven. Het zijn deze kenmerken 

die in wisselende gedaanten en intensiteit bepalen hoe betekenissen in interacties tot stand komen 
(Anthonissen & Boessenkool, 1998). 

 
Meerdere perspectieven 

Vanuit de perspectieven van Martin en Frost (1999) kan worden waargenomen dat alleen de 

verenigingsorganisatie bevoegd is om straffen op te leggen en dat de voorgestelde strafmaten uit de 
handleiding tuchtzaken amateurvoetbal unaniem tot stand komen (integratieperspectief).  

Kijkend vanuit het differentiatieperspectief blijkt juist dat er wel degelijk een verschil van mening is, 
tussen de arbeidsorganisatie en de verenigingsorganisatie, met betrekking tot de straffen. Deze twee 

subculturen hebben hun eigen belangen, die naar voren komen tijdens conflicten omtrent tuchtzaken, 
en die merkbaar zijn in de machtsstrijd. Zo wil de verenigingsorganisatie bijvoorbeeld niet teveel 

macht uit handen geven aan de arbeidsorganisatie als het gaat om de hoogte van het mandaat 

ondanks het feit dat het mogelijk wel tot een meer efficiënte manier van werken leidt waardoor 
straffen sneller kunnen worden opgelegd en dus effectiever zijn (Ekkers & Hoefnagels, 1972). Ook 

met de verenigingen voert de arbeidsorganisatie een strijd uit als het gaat om het wangedrag en het 
bestraffen ervan, waarbij deze strijd een groot wij-zij gehalte aanneemt. De KNVB beschuldigt de 

verenigingen van het feit dat ze niet goed doorgeven wat er gebeurt op de velden en daarmee dus 

medeverantwoordelijk zijn voor het huidige wangedrag, terwijl de verenigingen weer met hun vinger 
wijzen richting de KNVB dat zij verantwoordelijk is en met oplossingen moeten komen tegen het 

wangedrag. 
Tot slot blijkt, dat als er gekeken wordt vanuit het fragmentatieperspectief, er ook binnen de 

hierboven genoemde subculturen geen sprake is van consensus over tuchtzaken. Zo vinden er altijd 
wel discussies plaats binnen bijvoorbeeld de afdeling tuchtzaken over hoe zij een bepaalde 

overtreding beoordelen. Ditzelfde geldt ook voor de tuchtcommissies. Deze discussies richten zich 

vooral op de rol van de actoren binnen dit proces en niet zozeer op de vraag hoe het wangedrag nu 
daadwerkelijk aangepakt kan worden. Men voert een strijd om de werkwijze en samenstelling van de 

tuchtcommissies, de hoogte van het mandaat, werkprocessen, de manier hoe begrippen en zinnen 
zijn geformuleerd, en om de Trias Politica gedachte bij het vaststellen van de strafmaten. Hiermee 

krijgt de strijd vaak een ritueel in plaats van rationeel karakter (Jaffee, 2001) en neemt daarmee de 

verkeerde vorm aan. Men vervalt wederom in de valkuil van de bureaucratie dat de middelen die 
bedoeld zijn om het doel te bereiken een doel op zichzelf worden.  

 
Contextualiteit 

Processen binnen de KNVB staan in directe relatie met en worden beïnvloed door externe actoren, dat 

wil zeggen door personen die niet zelf direct binnen de KNVB (inter)acteren (de taakomgeving) en 
door de processen die zich in de bredere maatschappelijke omgeving voordoen (Anthonissen & 

Boessenkool, 1998). Kijkend naar de taakomgeving van de KNVB dan komen de verenigingen naar 
voren als zijnde invloedrijk. Zo is de slechte waardering van het tuchtrecht vanuit de verenigingen van 

invloed geweest op de start van het project tuchtzaken amateurvoetbal. Voor de KNVB is het zaak om 
legitiem te handelen binnen dit spanningsveld. Giddens (in Tucker, 1998) stelt hierover dat de KNVB 

zich bewust moet zijn van haar rol en de mogelijke gevolgen hiervan op het proces.  

Op algemeen maatschappelijk niveau heeft de KNVB de functie om het spelplezier voor voetballers 
hoog te houden en duidelijke regels te hanteren voor de spelers. Dit blijkt ook uit het in hoofdstuk 4 

paragraaf 2.1 omschreven doel van de KNVB. Op maatschappelijk niveau dient het wangedrag op de 
velden een grote rol te spelen bij het opstellen van het beleid voor voetbal. Dat dit het geval is blijkt 

uit de strategische optie "Plezier en respect in het voetbal" uit het beleidsplan amateurvoetbal 2004-

2008. 
 

Multidimensionaliteit 
Macht, belangen, cultuur, cultuurverschillen en emoties zijn voor velen onbekende of verborgen 

dimensies maar spelen, volgens Anthonissen en Boessenkool (1998), een belangrijke rol in het 
bestuurlijk handelen. Uit de resultaten blijkt dat in de multidimensionele „arena‟ vooral de strijd om 

macht, betreffende tuchtzaken, tussen de arbeidsorganisatie en de verenigingsorganisatie een grote 

rol speelt. Waar je zou denken dat alles draait om het verminderen van het wangedrag op de 
voetbalvelden blijkt macht van grote invloed te zijn tijdens het tuchtproces. De verenigingsorganisatie 

is het orgaan dat bevoegd is om straffen op te leggen en wil deze bevoegdheid niet snel afgeven aan 
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de arbeidsorganisatie, die juist meer macht wil krijgen bij het opleggen van straffen zodat er sneller 

uitspraken gedaan kunnen worden. De ogenschijnlijk doelrationele aanpak van de arbeidsorganisatie, 

sneller straffen is volgens Ekkers en Hoefnagels (1972) het meest effectief, ontpopt zich hierdoor in 
een cultureel en emotioneel beladen „arena‟ waarin zware strijd geleverd wordt. 

Ditzelfde geldt voor de strijd tussen de arbeidsorganisatie en de verenigingen. Opnieuw zou verwacht 
mogen worden dat beide er alles aan willen doen om wangedrag te verminderen, maar ook hier staan 

de belangen van beide partijen weer in de weg. Waar verenigingen bijvoorbeeld belang hebben bij 

een financieel gezond beleid, zonder hoge uitgaven aan boetes, heeft de KNVB weer belang bij het 
bestraffen van wangedrag, waar soms hoge boetes op staan en die te innen van de verenigingen. 

 
Interdependenties 

Tijdens het vaststellen van de handleiding tuchtzaken 2009 in de Overlegvergadering Tuchtzaken 
kwam heel goed de interdependente verhouding (Anthonissen & Boessenkool, 1998) tussen de 

arbeidsorganisatie en de verenigingsorganisatie aan het licht. Waar laatstgenoemde dient te opereren 

als onafhankelijk orgaan blijkt tijdens deze vergadering, dat er wel degelijk rekening gehouden wordt 
met de gevolgen van een beslissing voor de arbeidsorganisatie. Zo hield men in deze vergadering 

rekening met de financiële gevolgen van een beslissing in plaats van dat de centrale vraag gesteld 
werd of de straf ook daadwerkelijk zijn doel bereikte. 

Ook de interdependente verhoudingen tussen de arbeidsorganisatie en de verenigingen zijn erg groot 

en vormen, volgens Anthonissen en Boessenkool (1998), hierdoor een belangrijk organisatie- en 
arenakenmerk. Een thema als „wangedrag‟ kent, zoals we al eerder hebben opgemerkt, meerdere 

strijdperken welke formeel en informeel met elkaar verbonden zijn. Ook de arbeidsorganisatie en de 
verenigingen zijn wat betreft het thema „wangedrag‟ met elkaar verbonden. 

 
Gelaagdheid 

Bij het bespreken van de cultuur en betekenisgeving zijn al enkele vormen van gelaagdheid naar 

voren gekomen. Deze gelaagdheid komt, volgens Anthonissen en Boessenkool (1998), zowel formeel 
als informeel aan bod in het proces van besluitvorming. Waar het formele gedeelte van de KNVB 

zichtbaar is voor buitenstaanders is het informele gedeelte niet direct waarneembaar. De gelaagdheid 
binnen de KNVB komt eigenlijk beter tot uiting door een onderverdeling te maken in podium, coulissen 

en de kleedkamers.  

Het podium bestaat hier uit besluitvorming die plaatsvindt binnen de formele structuur. Kijkend naar 
de casus van dit onderzoek valt de Overlegvergadering Tuchtzaken hieronder. De uitkomsten van 

deze vergadering zijn openbaar en toegankelijk voor iedereen binnen de organisatie.  
In de coulissen vinden vergaderingen en besprekingen plaats waarvan de uitkomsten niet voor 

iedereen bestemd zijn. Uit de resultaten is gebleken dat, onder meer, de bijeenkomsten voor aanvang 

van de Overlegvergadering Tuchtzaken hieronder vallen. Hetgeen in deze vergaderingen wordt 
besloten is alleen toegankelijk voor de mensen die direct betrokken zijn bij de uitwerkfase van de 

verschillende rapportages. 
Naast het podium en de coulissen is de kleedkamer het derde niveau waarop communicatie over en 

weer plaatsvindt. Buiten de formele structuur om wordt op dit niveau getracht invloed uit te oefenen. 
Deze interactie vindt niet in het openbaar plaats. Het gaat hier bijvoorbeeld om de gesprekken tussen 

de medewerkers van de arbeidsorganisatie en de verschillende commissieleden over de mogelijke 

problemen die men tegenkomt bij de uitvoering van de handleiding tuchtzaken amateurvoetbal. Deze 
problemen zullen vervolgens kenbaar worden gemaakt aan de beleidsmedewerker wedstrijdzaken 

voor aanvang van de Overlegvergadering Tuchtzaken. Beslissingen die formeel kunnen worden 
uitgedragen, worden op deze manier regelmatig al informeel op kleedkamer niveau genomen. 

 

Competitie 
Onderhandelingen gaan, volgens Anthonissen en Boessenkool (1998), altijd gepaard met strijd, de 

ene keer kan dit heftiger zijn dan de andere keer en soms is het zelfs nauwelijks merkbaar. Gebleken 
is dat de arbeidsorganisatie de mogelijkheid heeft om voorstellen te doen voordat de handleiding 

tuchtzaken amateurvoetbal wordt samengesteld. Deze voorstellen worden vervolgens in een 
vergadering tussen enkele voorzitters van de tuchtcommissie en de arbeidsorganisatie gewogen en op 

basis daarvan wel of niet meegenomen naar de uiteindelijke Overlegvergadering Tuchtzaken. Uit 

gesprekken met respondenten blijkt dat om de mening van de arbeidsorganisatie terug te kunnen 
vinden in de handleiding tuchtzaken er de ene keer meer moeite voor gedaan moet worden dan de 

andere keer. Hiernaast is er een constante strijd gaande tussen de arbeidsorganisatie en de 
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verenigingsorganisatie. Laatstgenoemde heeft de uiteindelijke macht en wil deze niet verliezen terwijl 

eerste genoemde juist steeds wat meer macht wil krijgen en er van alles aan doet om dit te 

bewerkstelligen. Wantrouwen, angst en machtsverlies spelen hier een grote rol en vormen een 
belangrijk obstakel voor veranderingen en verbeteringen.  

5.5.2 Het delen van de 'buit' 

Uit bovenstaande is gebleken dat differentiatie en fragmentatie inherent zijn aan de dagelijkse 

concrete werkelijkheid, individuele en groepsbelangen vaak niet met elkaar overeenkomen en macht 

een sterk bepalende factor is in het realiseren en behartigen van de belangen. Daarnaast valt op uit 
de resultaten dat 'gevechten' die gevoerd worden over, onder meer, de werkwijze en samenstelling 

van de tuchtcommissies, de hoogte van het mandaat, bepaalde werkprocessen, en de Trias Politica 
gedachte, nog steeds gaande zijn. Andermaal laat men middelen die bedoeld zijn om het wangedrag 

te verminderen, met betrekking tot tuchtzaken, een doel op zichzelf worden en spelen 
interdependente verhoudingen ook een belangrijke rol in dit proces. 

Zowel de arbeidsorganisatie, verenigingsorganisatie als de verenigingen zijn meer bezig met het 

voeren van de strijd en het komen tot een uitkomst die voordelig is voor hen. Door de „gevechten‟ in 
de „arena‟ tussen de arbeidsorganisatie enerzijds en de verenigingsorganisatie en verenigingen 

anderzijds lijkt het doel van tuchtzaken uit het oog verloren. Waar je mag verwachten dat beide 
organisatieonderdelen hetzelfde doel nastreven, namelijk afname van wangedrag door middel van de 

juiste maatregelen, lijkt de organisatorische strijd geen gedeelde „buit‟ op te leveren en slechts te 

resulteren in verliezers. Deze gedeelde „buit‟ is juist belangrijk gezien het toenemend excessief 
wangedrag op en rondom de voetbalvelden.  

 

5.6 Conclusie 

We hebben in dit hoofdstuk getracht wangedrag op de voetbalvelden beter in beeld te brengen. 
Gebleken is dat wangedrag door de respondenten niet eenduidig wordt gedefinieerd terwijl onderlinge 

afstemming en het aangeven van grenzen meer duidelijkheid kan bieden en kan leiden tot een betere 

afstemming in de aanpak van wangedrag. Ook is duidelijk geworden dat wangedrag meerdere 
oorzaken kent. Het wangedrag blijkt tot slot de laatste jaren vooral excessiever geworden te zijn, wat 

in lijn lijkt te liggen met de gevolgen van de intensivering van de maatschappij.  
Hierna zijn we ingegaan op de huidige aanpak van het wangedrag. De KNVB toont met haar 

beleidsplannen aan dat de aanpak van wangedrag een belangrijk onderwerp is. Het feit dat men 

zowel reactief als preventief te werk gaat is een goede zaak, maar nog geen garantie voor succes. Zo 
is gebleken dat met betrekking tot het straffen de KNVB in een valkuil van de bureaucratie loopt. De 

middelen die moeten leiden tot een doel worden een doel op zich. Daarnaast lijkt bij de genomen 
maatregelen een goede communicatie, zowel intern als extern, in veel gevallen te ontbreken. Dit zorgt 

enerzijds voor conflicten en anderzijds voor het feit dat informatie niet wordt doorgespeeld met als 

uiteindelijk gevolg dat kennis over wangedrag en de aanpak ervan verloren gaat.  
Een gebrek aan kennis over wat zich afspeelt rondom de wedstrijden in de B categorie is het gevolg 

van slechte communicatie vanuit de verenigingen naar de KNVB. Het niet systematisch verzamelen, 
organiseren en delen van kennis omtrent tuchtzaken zorgt ook voor een gebrek aan kennis bij de 

betrokkenen. Daarnaast lijkt ook de juiste juridische kennis niet of onvoldoende aanwezig bij de 
betrokken medewerkers van de arbeidsorganisatie. Het gebrek aan kennis heeft niet alleen tot gevolg 

dat de juiste maatregelen ten aanzien van wangedrag niet kunnen worden genomen, maar ook dat de 

strijd met de andere actoren niet met gelijke „wapens‟ wordt aangevangen.  
De KNVB mag, tot slot, gezien worden als een „arena‟ met verschillende strijdperken. Aan de hand van 

het arenamodel moet geconcludeerd worden dat er geen consensus heerst betreffende tuchtzaken en 
blijken macht en belangen een grote rol te spelen in het hele tuchtproces. Door de almaar 

voortdurende strijd lijkt het doel van tuchtzaken uit het oog verloren. Gezien het toenemend excessief 

wangedrag op de amateurvelden zal, ondanks de organisatie dynamiek en complexiteit, beter 
samengewerkt moeten worden om te komen tot een gedeelde 'buit' en dus meer winnaars.  
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6 Conclusie en discussie 

6.1 Inleiding 

Tijdens dit onderzoek is ingegaan op de betekenissen die worden toegekend aan de aanpak van 
wangedrag in het lagere amateurvoetbal. Deze betekenissen zijn aan de hand van interviews en 

observaties achterhaald. In dit hoofdstuk zal de onderzoeksvraag als mede de deelvragen worden 
beantwoord. Deze antwoorden vormen de conclusies van dit onderzoek. Na de conclusies zal er 

aandacht worden besteed aan enkele opvallende resultaten en zal een discussie plaatsvinden over de 

waarde van de bevindingen van dit onderzoek. De conclusies en discussie zullen uiteindelijk leiden tot 
enkele aanbevelingen naar de KNVB toe ten aanzien van de aanpak van wangedrag. 

 

6.2 Conclusies 

In hoofdstuk 1 paragraaf 4 zijn de onderzoeksvraag en deelvragen gepresenteerd. In deze paragraaf 

zullen eerst de deelvragen worden beantwoord waarna, mede aan de hand daarvan, afgesloten zal 
worden met de beantwoording van de hoofdvraag. 

 
-  Welke betekenissen geven de medewerkers van de KNVB en leden van de tuchtcommissies van 

de KNVB aan wangedrag in het voetbal? 
 

Wangedrag valt voor zowel de medewerkers als de leden van de tuchtcommissie moeilijk te 

definiëren. Men komt vaak aanzetten met voorbeelden wat zij verstaan onder wangedrag of met de 
stelling dat alle overtredingen van de reglementen bezien moeten worden als wangedrag. Toch blijkt, 

bij enig doorvragen, dat men vooral de meer „ernstige‟ overtredingen classificeert als echt wangedrag. 
Hierbij valt te denken aan massale vechtpartijen en het schoppen en slaan van de tegenstanders. Dit 

wangedrag kent, volgens de respondenten, ook vele oorzaken. Sneller gemanifesteerde frustraties in 

combinatie met „subjectieve‟ verenigingsscheidsrechters kunnen de oorzaak zijn van veel wangedrag. 
Tot slot, in tegenstelling tot hetgeen de cijfers van de KNVB aangeven, ervaren de betrokkenen niet 

het feit dat het wangedrag op de velden de laatste jaren is toegenomen. Meer wedstrijden en 
wijzigingen in regels, waardoor sneller kaarten worden uitgedeeld, veroorzaken ook de stijging van de 

cijfers. Wel ervaart men dat het wangedrag excessiever is geworden. Dit valt niet te onderbouwen 

met de huidige cijfers van de KNVB, maar gezien het feit dat veel informatie ontbreekt mag er wel 
enige waarde worden toegekend aan deze constatering.  
 
-  Welke betekenissen geven de medewerkers van de KNVB en leden van de tuchtcommissies van 

de KNVB aan uniformiteit in de behandeling van tuchtzaken?   
 

In de inleiding van dit onderzoek wordt het onderzoek van Has (2006) aangehaald om de verschillen 

tussen de districten weer te geven met betrekking tot de gemiddelde strafopleggingen. Hier waren 
nogal wat verschillen waar te nemen waardoor dit onderzoek op zoek ging naar de vraag in hoeverre 

uniformiteit nu ook daadwerkelijk belangrijk is bij het opleggen van straffen. Has (2006) stelde dat 
buiten het rechtvaardigheidsprincipe dat er binnen één organisatie niet met verschillende maten mag 

worden gemeten, de KNVB met een uniform beleid kan rekenen op grotere waardering van haar leden 

op de middenlange en lange termijn en daarmee tevens een beter signaal afgeeft binnen onze 
samenleving. Ook de respondenten vinden uniformiteit een belangrijke rol spelen bij de 

strafopleggingen. Unaniem werd gezegd dat het niet mag gebeuren dat je voor dezelfde overtreding 
in het ene district een andere straf opgelegd krijgt dan in een ander district. Uniformiteit is niet alleen 

belangrijk voor het tuchtrecht, maar bepaalt volgens de respondenten ook in grote mate het gezicht 
en geloofwaardigheid van de KNVB. Daarbij zien zij de KNVB als één geheel en vindt men dan ook dat 

er geen verschil zou moeten zijn tussen de straffen in het betaald voetbal en die in het 

amateurvoetbal. Dit leidt namelijk nog steeds tot scheve gezichten daar veel voetballiefhebbers op 
zondagavond de samenvattingen kijken uit de eredivisie en andere straffen uitgedeeld zien worden 

dan voor dezelfde overtreding in „hun‟ amateurvoetbal. Uniformiteit moet er, volgens de 
respondenten, dus niet alleen zijn tussen de districten maar ook tussen het betaald- en 

amateurvoetbal. Welke strafmaten bij het laatste geval gehanteerd zouden moeten worden durft men 

niet duidelijk te zeggen. Wel ging de voorkeur uit naar de strafmaten in het amateurvoetbal, maar 
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gezien het feit alle respondenten betrokken zijn bij het amateurvoetbal valt dit niet echt te 

bestempelen als een „objectieve‟ conclusie. 

 
- Op welke wijze spelen de huidige organisatieprocessen binnen de KNVB een rol bij de aanpak van 

wangedrag in het voetbal? 
 

Uit het boek van Bolman en Deal (2003) kwamen vier frames naar voren waarop naar organisaties 

gekeken kan worden. Vanuit het structurele frame bezien valt de KNVB op te splitsen in twee 
verschillende businessunits, respectievelijk amateurvoetbal en betaald voetbal. Beide businessunits 

hebben hun eigen beleidsplannen waarin de eigen doelstellingen verwoord zijn, maar wel vanuit één 
gezamenlijk organisatie: de KNVB (KNVB, 2008d). De businessunit amateurvoetbal wordt op haar 

beurt weer gesplitst in de verenigingsorganisatie en de arbeidsorganisatie. De verenigingsorganisatie 
bestaat uit een groep vrijwilligers die op verschillende niveaus actief zijn voor de KNVB en valt 

vervolgens op te delen in een rechtsprekende-, wetgevende- en uitvoerende macht. De 

arbeidsorganisatie bestaat uit de werknemers van de KNVB die in drie lijnen zijn onder te verdelen in 
de afdelingen wedstrijdzaken, ondersteuning clubbesturen en voetbaltechnische zaken. De 

werkeenheid tuchtzaken valt onder de hoede van de afdeling wedstrijdzaken. Vanuit dit frame 
bekeken kan ook geconcludeerd worden dat de KNVB wat betreft haar beleid met tuchtzaken geregeld 

vervalt in de bureaucratische valkuil dat regels een doel op zichzelf worden in plaats van een middel 

dat moet leiden tot een bepaald doel, in ons geval het verminderen van het wangedrag. Volgens 
Jaffee (2001) krijgt het organisatorisch gedrag hierdoor een ritueel in plaats van een rationeel 

karakter. 
Kijken we vervolgens naar de KNVB vanuit het „human resource‟ frame dan kan geconcludeerd 

worden dat de KNVB, om in de behoeften van mensen tijdens hun werk te voorzien, de werknemers 
en leden van de tuchtcommissie enige vrijheid laat bij het behandelen van zowel tuchtzaken als het 

nemen van andere maatregelen tegen wangedrag. Hierdoor tracht de KNVB de productiviteit van haar 

organisatie en uiteindelijk de aanpak van wangedrag te verbeteren. 
Het derde en vierde frame van Bolman en Deal (2003) zijn respectievelijk het politieke en symbolische 

frame. Kijken we vanuit het politieke frame naar de KNVB dan is strijd een belangrijk onderdeel van 
de organisatie. Waar in het symbolische frame nog uit wordt gegaan van gedeelde assumpties, is uit 

de resultaten gebleken dat hier eigenlijk geen sprake van is met als gevolg conflicten tussen de 

verschillende partijen. De KNVB mag dan ook beschouwd worden als een „arena‟ waarbinnen zich 
culturele en machtspolitieke processen afspelen die van invloed zijn op het beleid. Ook in het 

tuchtproces blijkt sprake te zijn van verschillende strijdperken waar „gevochten‟ wordt tussen 
verschillende actoren over betekenissen. Differentiatie en fragmentatie blijken inherent aan de 

dagelijkse werkelijkheid, individuele en groepsbelangen komen vaak niet met elkaar overeen en macht 

blijft een sterk bepalende factor in het realiseren en behartigen van die belangen. Door alle 
„gevechten‟ in de „arena‟ lijkt het doel van tuchtzaken uit het oog verloren. 

 
-  Op welke wijze spelen de huidige beleidsprocessen binnen de KNVB een rol bij de aanpak van 

wangedrag in het voetbal? 
 

Uit het beleidsplan amateurvoetbal 2004-2008 is naar voren gekomen dat de aanpak van wangedrag 

een belangrijk onderwerp is. Dit bleek allereerst niet alleen al uit de titel "Voetbal met plezier!" maar 
nog meer uit de strategische optie "Plezier en respect in het voetbal". De KNVB ziet het als haar taak 

om bij alle toekomstige initiatieven voor alle voetballiefhebbers te werken aan het handhaven dan wel 
terugbrengen van het plezier in het amateurvoetbal. Op basis van vier speerpunten wil de KNVB het 

wangedrag bestrijden en in de praktijk heeft dit er uiteindelijk toe geleid dat men niet alleen reactief 

maar vooral ook veel preventief te werk is gegaan. Ondanks het feit dat de KNVB op deze manier 
goede stappen heeft genomen blijkt de beleidsuitvoering hier en daar wat gebreken te vertonen. Bij 

veel genomen maatregelen ontbreekt een goede communicatie, zowel intern als extern, terwijl dit 
wordt aangemerkt als een bepalende factor als het gaat om het slagen van beleid. Miscommunicatie 

zorgt enerzijds voor conflicten en anderzijds voor het verlies aan informatie met als uiteindelijk gevolg 
verlies aan kennis over wangedrag en de aanpak hiervan. Daarnaast zorgt het niet systematisch 

verzamelen, organiseren en delen van kennis omtrent tuchtzaken ook voor een gebrek aan inzicht bij 

de betrokkenen. Dit laatste kan mede veroorzaakt worden door het feit dat tuchtzaken een 
werkeenheid is van de afdeling wedstrijdzaken en hierdoor vaak ondersneeuwt als het gaat om het 

delen van kennis, geven van aandacht en tijd. 
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Tot slot is gebleken dat in het huidige beleidsproces betreffende tuchtzaken er niet strikt in lijn van de 

Trias Politica gedachte wordt gewerkt, iets wat de KNVB wel wil uitstralen. Wil men conform deze 

gedachte werken dan zal de Overlegvergadering Tuchtzaken de nieuwe strafmaten ieder jaar ten 
goedkeuring moeten voorleggen aan de algemene vergadering amateurvoetbal. Dit is in de huidige 

beleidsprocessen niet het geval, waardoor er heel veel macht komt te liggen bij een selecte groep 
mensen.  

 

Met de beantwoording van de deelvragen kan nu een antwoord op de centrale onderzoeksvraag 
geformuleerd worden. Deze luidde: 

 
- Welke betekenissen geven de medewerkers van de KNVB en leden van de tuchtcommissies van 

de KNVB aan de aanpak van wangedrag in het voetbal en welke veranderingen achten zij 
wenselijk? 

 

Uit de beantwoording van de eerste deelvraag is gebleken dat er geen consensus bestaat tussen de 
betekenissen die respondenten geven aan wangedrag. De betekenisconstructie verschilt op individueel 

niveau en is gefragmenteerd. Deze consensus ontbreekt ook als het gaat om de vraag hoe om te 
gaan met wangedrag. Deze fragmentatie aan opvattingen is waarneembaar tussen de arbeids- en 

verenigingsorganisatie en leidt tot een strijd tussen deze actoren, waarbij macht en belangen een 

grote rol spelen. Terwijl de verwachting is gewekt dat naar aanleiding van het beleidsplan 
amateurvoetbal 2004-2008 van de KNVB iedereen op dezelfde lijn zit en er gezamenlijk gewerkt wordt 

om het plezier en respect in het voetbal terug te brengen, blijkt de praktijk echter weerbarstiger en 
complexer. Er worden vooral verschillende betekenissen toegekend aan de manieren hoe men het 

beste met tuchtzaken om zou moeten gaan met als gevolg dat er wel goede ideeën ontstaan, maar 
dat de uitvoering nog te wensen overlaat. Deze plannen verzanden vaak in discussies om 

randvoorwaardelijke zaken, waarbij macht en belangen een grote rol spelen, waardoor de focus niet 

lijkt te liggen bij het verminderen van het wangedrag. Dergelijke zaken zijn middelen om te komen tot 
een goede aanpak van wangedrag wat betreft het bestraffen, maar vormen op dit moment het doel.  

Op het gebied van het voorkomen van wangedrag lijkt echter weinig discussie gaande over het 
handelen van de KNVB tussen beide organen. Het preventieve beleid wordt door alle respondenten 

ook aangemerkt als essentieel onderdeel wanneer het gaat om de aanpak van wangedrag. Er worden 

volgens de betrokkenen goede initiatieven genomen maar een verbetering in de communicatie dient 
wel plaats te vinden. Op dit gebied worden momenteel al de nodige maatregelen getroffen waardoor 

de genomen maatregelen in de toekomst alleen maar meer effect zullen gaan sorteren.  
  

6.3 Discussie: van ‘wedstrijden’ naar vrede en plezier 

Begin jaren zeventig plaatste oud-voetbaltrainer Rinus Michels de opmerking dat voetbal net is als 
oorlog. Hiermee bedoelde hij dat een harde, agressieve speelstijl noodzakelijk en aanvaardbaar is als 

je een wedstrijd wil winnen. Uit dit onderzoek blijkt dat deze uitspraak op meerdere manieren 
geïnterpreteerd kan worden. Niet alleen op het veld wordt er gevochten voor de overwinning maar 

ook buiten de lijnen vinden diverse „gevechten‟ plaats als het gaat om de aanpak van wangedrag. Een 
paar van die gevechten zullen we ter discussie stellen. 

 

Ten eerste is uit dit onderzoek naar voren gekomen dat het wangedrag op de voetbalvelden lijkt te 
zijn toegenomen en dat het wangedrag vooral excessiever geworden is. Sport wordt door overheden 

gebruikt als middel om maatschappelijke problemen op te lossen en de KNVB werkt hier goed aan 
mee, getuige onder meer haar grote betrokkenheid bij het programma Meedoen Allochtone Jeugd 

door Sport en de opgerichte Stichting Meer Dan Voetbal. Veldboer et al. (2003) merken daarentegen 

ook op dat tegenover de stelling dat sport de samenleving van agressie ontlast, de opvatting moet 
worden geplaatst dat de sport zelf steeds meer wordt belast door agressie. Waar de intenties van de 

KNVB zijn te bewonderen en ook aangemoedigd dienen te worden zal het spreekwoordelijke „eigen 
huis‟ toch ook op orde moeten zijn. Dit onderzoek toont aan dat hier nog geen sprake van is. De 

onderverdeling van de KNVB in de arbeids- en verenigingsorganisatie is de reden voor veel problemen 
als het gaat om de behandeling van tuchtzaken. Zoals uit dit onderzoek naar voren is gekomen 

worden er hevige „gevechten‟ gevoerd tussen beide organen over tuchtzaken waarbij het belangrijkste 

doel uit het oog is verloren, namelijk het verminderen van wangedrag. Dit onderzoek geeft al aan dat 
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deze gevechten nog steeds gaande zijn waardoor er geen gedeelde „buit‟ is. In plaats van samen te 

werken richting het voorheen genoemde doel is men meer bezig met strijd voeren. De KNVB stelt 

zichzelf ten doel om de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen te bevorderen maar deze 
„gedeeldheid‟ lijkt problematisch in de organisatorische realiteit van de KNVB en haar verschillende 

afdelingen. Alle betrokken in het tuchtproces zouden weer gewezen moeten worden op het doel van 
tuchtzaken, zodat er weer gezamenlijk gewerkt kan worden aan de juiste maatregelen. Zonder het 

beoogde doel voor ogen te houden kunnen ook nooit de juiste maatregelen genomen worden. 

 
Ten tweede komt uit het onderzoek naar voren dat bij het behandelen van tuchtzaken en het proces 

daaromheen veel wordt gekeken naar de werkprocessen opdat alles efficiënter kan verlopen. Hierbij 
kaartten we al aan dat de middelen die moeten leiden tot het eerder genoemde doel een doel op 

zichzelf worden. Efficiëntie lijkt belangrijk om het effect van straffen te verhogen, maar is wederom 
niet het doel van een straf. Door middel van straffen hoop je recidive te voorkomen en dus gedrag te 

beïnvloeden. Nu laait de vraag op in hoeverre de huidige straffen van de KNVB bereiken wat ze 

beogen te bereiken. Een van de betrokkenen gaf aan dat straffen worden bepaald aan de hand van 
hetgeen maatschappelijk ongeoorloofd of zeer ongeoorloofd gedrag wordt bevonden. Dit lijkt niet de 

juiste insteek te zijn bij het bepalen van straffen. Door de beperkte reikwijdte en uiteindelijke effect 
van straffen is het juist belangrijk dat de straffen die worden opgelegd wel bepaald worden op basis 

van het doel van de straffen en niet op basis van maatschappelijke waarde. Een onderzoek naar de 

effectiviteit van de huidige straffen is hierdoor noodzakelijk. Hierbij zou bijvoorbeeld gekeken kunnen 
worden naar de mate van recidive bij overtredingen om uiteindelijk iets te kunnen zeggen over het 

effect. De onderzoeker erkent het feit dat straffen recidive nooit volledig kunnen tegengaan, maar 
vindt wel dat hier altijd naar gestreefd dient te worden. Waar het onderzoek van Tiessen-Raaphorst et 

al. (2008) uitwijst dat vooral verbaal geweld intensiever moet worden bestreden, met de toepassing 
van zwaardere sanctievormen, sluit ook dit onderzoek niet uit dat zwaardere sanctievormen voor de 

direct betrokkenen noodzakelijk zullen zijn. De onderzoeker wil tevens de opmerking plaatsen dat je 

met het bestraffen van overtredingen juist die overtreding onaantrekkelijk wil maken in de toekomst. 
Een overtreding dient hierdoor dan ook niet bestraft te worden op basis van de gevolgen of als 

„reactie op‟, maar puur op de overtreding zelf. Het huidige verschil bij, bijvoorbeeld, het slaan van een 
tegenstander, waarbij de huidige strafmaat 4 wedstrijden minimaal en 24 maanden uitsluiting 

maximaal is, wordt dan ook veel te groot geacht om duidelijk te maken dat die „slaande‟ overtreding 

niet wordt geaccepteerd door de KNVB. Ook hier zal met meer aandacht naar gekeken dienen te 
worden. 

 
Tot slot blijkt dat de huidige cijfers van de KNVB niet de „echte‟ problemen weergeven over wat zich 

afspeelt op de voetbalvelden. Heel veel informatie vanuit de B categorie wordt momenteel niet 

doorgegeven. Het onderzoek van Has (2006) gaf al aan dat er meer dan honderdduizend kaarten 
jaarlijks niet worden doorgegeven. In zijn onderzoek liet hij nog alle mogelijke niet doorgegeven 

gestaakte wedstrijden door wanordelijkheden en molestaties buiten beschouwing. De cijfers lijken wel 
te kloppen met betrekking tot de A categorie voetbal, maar de problemen in de B categorie, met 

verreweg de meeste elftallen en deelnemers, kunnen momenteel niet realistisch worden 
weergegeven. Om de echte problemen in kaart te kunnen brengen dient een apart onderzoek plaats 

te vinden. Ook zou een onderzoek kunnen starten naar de belemmeringen bij het doorgeven van de 

informatie. Hiermee zijn mogelijke belemmeringen in het tuchtproces weg te halen, waardoor er niet 
alleen meer en juistere informatie naar boven komt maar ook betere maatregelen getroffen kunnen 

worden. 
 

Als je de „wedstrijd‟ tegen wangedrag wil winnen en het voetbal weer vreedzaam en plezierig wil 

maken is een solide aanpak noodzakelijk en aanvaardbaar, want voetbal lijkt nu nog (helaas) teveel 
op oorlog. 

 

6.4 Aanbevelingen 

In deze paragraaf zullen we enkele aanbevelingen doen met betrekking tot de aanpak van wangedrag 
in het amateurvoetbal. Deze aanbevelingen zijn gericht op de KNVB in het algemeen, de 

verenigingsorganisatie en de arbeidsorganisatie. 
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6.4.1 Aanbevelingen KNVB 

- Geef een duidelijk signaal af aan de samenleving 

Sport wordt veel gebruikt om maatschappelijke problemen op te lossen. De KNVB kan met 
betrekking tot het wangedrag op de sportvelden, als grootste sportbond zijnde, een 

voortrekkersrol op zich nemen door de rollen om te draaien en een duidelijk signaal af te geven 
aan de samenleving wat er wel en niet geaccepteerd wordt op de Nederlandse voetbalvelden.  

 

- Creëer duidelijke visie over wangedrag 
Een duidelijke visie over hetgeen de KNVB verstaat onder wangedrag zendt niet alleen een helder 

signaal af naar de samenleving en de voetballers, maar biedt ook meer duidelijkheid voor de 
uitvoerders van het beleid en zal uiteindelijk leiden tot een betere afstemming in de aanpak van 

wangedrag. 
 

- Laat strijd volgen door samenwerking 

Op dit moment vindt er nog altijd veel strijd plaats tussen de arbeidsorganisatie en de 
verenigingsorganisatie. Beide organen dienen er duidelijk op gewezen te worden dat ze er zijn om 

het gezamenlijk doel van de KNVB te bewerkstellingen. Samenwerking is nodig wil men de 
problemen op de voetbalvelden goed kunnen aanpakken. 

 

- Voer kennismanagement in 
Wil de KNVB beter kunnen inspelen op de ontwikkelingen op het voetbalveld, en in ons geval op 

het wangedrag op het voetbalveld, dan zal de KNVB in zekere mate moeten overgaan tot 
kennismanagement, het verzamelen, organiseren en delen van kennis omtrent tuchtzaken. 

 
- Handhaaf Trias Politica gedachte 

Wil men strikt conform deze gedachte werken dan zal de Overlegvergadering Tuchtzaken de 

nieuwe strafmaten ieder jaar ten goedkeuring moeten voorleggen aan de algemene vergadering 
amateurvoetbal. Dit is in de huidige beleidsprocessen niet het geval, waardoor er te veel macht 

ligt bij een selecte groep mensen.  

6.4.2 Aanbevelingen verenigingsorganisatie 

- Verlies het doel van tuchtzaken nooit uit ogen  

Door middel van het straffen probeer je recidive van overtredingen te voorkomen en wil je dus die 
bepaalde overtreding onaantrekkelijk maken. Doordat straffen maar een beperkte reikwijdte 

hebben is het noodzakelijk dat de straffen die worden opgelegd ook daadwerkelijk het bestrafte 
gedrag voor de toekomst onaantrekkelijk maken. Hierbij valt te denken aan het invoeren van een 

aparte handleiding voor de A- en B categorie. 

 
- Straf consequent en snel 

 Om het doel van tuchtzaken te bereiken zal er, onder meer, consequent en snel gestraft moeten 
worden. Hierbij kan men denken aan het fysiek bij elkaar laten komen van de tuchtcommissies, de 

plicht om een rapport in te dienen vervangen in een recht om verweer in te dienen, en het niet 
meer straffen op basis van consequenties en „reacties op‟ maar op basis van het niet accepteren 

van een overtreding. 

 
- Creëer meer duidelijkheid betreffende de handleiding tuchtzaken amateurvoetbal 

Over dit onderwerp dient meer duidelijkheid gecreëerd te worden vanuit de Overlegvergadering 
Tuchtzaken richting de beleidsuitvoerders zodat misverstanden kunnen worden voorkomen en 

meningsverschillen kunnen worden beperkt. De beleidsuitvoerders moeten weten wat het beleid 

inhoudt, bereid zijn het uit te voeren maar moeten daartoe ook in staat worden gesteld. 

6.4.3 Aanbevelingen arbeidsorganisatie 

- Verlies het doel van tuchtzaken nooit uit ogen 
Door middel van het straffen probeer je recidive van overtredingen te voorkomen en wil je dus die 

bepaalde overtreding onaantrekkelijk maken. Doordat straffen maar een beperkte reikwijdte 
hebben is het noodzakelijk dat de straffen die worden opgelegd ook daadwerkelijk het bestrafte 

gedrag voor de toekomst onaantrekkelijk maken.  
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- Stel een beleidsmedewerker tuchtzaken aan 

Gebleken is dat de afdeling tuchtzaken momenteel onder de afdeling wedstrijdzaken valt en dus 
onder de beleidsmedewerker wedstrijdzaken. Deze medewerker heeft niet voldoende tijd om 

tuchtzaken maandelijks te kunnen behandelen, waar dit voor het delen van kennis wel 
noodzakelijk is. Een beleidsmedewerker tuchtzaken, met een achtergrond in strafrecht, lijkt 

hiervoor de ideale oplossing. 

 
- Verbeter communicatie naar verenigingen toe 

In dit geval heeft het geen zin om te wijzen, maar is samenwerken de simpele oplossing. 
Enerzijds moet de KNVB de verenigingen tegemoet komen en alle belemmeringen die er zijn 

weghalen zodat informatie wordt doorgegeven en anderzijds zijn verenigingen wel ook zelf 
verantwoordelijk voor het doorgeven van informatie. Zonder deze informatie kan de KNVB weinig 

doen. De noodzaak van deze informatie en het doorgeven ervan dient duidelijk gemaakt te 

worden aan de verenigingen. Ook met betrekking tot het opleggen van straffen dient er beter 
gecommuniceerd te worden. Dit voorkomt veel onduidelijkheid en commotie en hiermee blijft 

tevens het rechtvaardigheidsprincipe overeind staan. 
 

- School medewerkers tuchtzaken juridisch 

De onderzoeker acht het noodzakelijk dat de medewerkers tuchtzaken geschoold zijn of een 
scholing krijgen in het strafrecht zodat de kwaliteit van de beoordeling van tuchtdossiers omhoog 

gaat, er met gelijke „wapens‟ gestreden kan worden in de „arena‟ en betere maatregelen ten 
aanzien van het bestrijden van wangedrag genomen kunnen worden. Ook wordt er hierdoor goed 

ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen in het tuchtrecht met betrekking tot het 
amateurvoetbal.  
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“Those who make peaceful revolution impossible will make violent revolution inevitable.”  
- John F. Kennedy 

 
“It is better to be violent, if there is violence in our hearts, than to put on the cloak of nonviolence to 
cover impotence.”  
- Mahatma Gandhi  
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Bijlagen 

Bijlage 1: Strafopleggingen en strafnormeringen 

 
Tabel 1.1 Gemiddelde strafoplegging seizoen 2004/'05 

Handeling Noord West I West II Oost Zuid I Zuid II 

Strafcode 22 b,c* 4,55 3,11 2,61 3,04 2,72 3,53 

Strafcode 24 a** 4,11 3,71 3,8 3,4 3,55 3,72 

Strafcode 25 a*** 4,36 3,74 3,92 3,7 3,77 3,83 

Strafcode 42**** 1,74 1,52 1,58 1,06 1,55 1,13 

Strafcode 99***** 4,07 4,28 3,96 3,73 3,95 3,71 
* Strafcode 22 b,c = het gebruiken van grove of beledigende taal tegenover een speler. 

** Strafcode 24 a = het trappen van een tegenspeler. 
*** Strafcode 25 a = het slaan van een tegenspeler. 
**** Strafcode 42 = het op onreglementaire wijze een tegenspeler, die zich in een duidelijke scoringspositie bevindt, 

beletten de bal te spelen, waardoor de scoringskans teniet wordt gedaan. 
***** Strafcode 99 = andere geweldadige handelingen of ernstig gemeen spel. 

 

 
Tabel 1.2 Aantal strafopleggingen seizoen 2004/'05 

Handeling Noord West I West II Oost Zuid I Zuid II Totaal 

Strafcode 22 b,c* 211 313 384 317 361 278 1864 

Strafcode 24 a** 372 601 481 676 553 378 3061 

Strafcode 25 a*** 125 255 251 275 238 148 1292 

Strafcode 42**** 197 247 199 280 248 149 1320 

Strafcode 99***** 280 765 842 648 711 562 3808 

* Strafcode 22 b,c = het gebruiken van grove of beledigende taal tegenover een speler. 

** Strafcode 24 a = het trappen van een tegenspeler. 
*** Strafcode 25 a = het slaan van een tegenspeler. 
**** Strafcode 42 = het op onreglementaire wijze een tegenspeler, die zich in een duidelijke scoringspositie bevindt, 

beletten de bal te spelen, waardoor de scoringskans teniet wordt gedaan. 
***** Strafcode 99 = andere geweldadige handelingen of ernstig gemeen spel. 

 

 

Tabel 1.3 Strafnormering* 

Code Strafmaat 
Strafmaat bij ernstig 
letsel Strafmaat bij langdurig letsel 

22 b,c** 1 t/m 3 wedstrijden   

24 a*** 4 t/m 10 wedstrijden 1 t/m 6 maanden 6 t/m 24 maanden 

25 a**** 4 t/m 10 wedstrijden 1 t/m 6 maanden 6 t/m 24 maanden 

* Uit KNVB handleiding tuchtzaken amateurvoetbal (2008b). 
** Strafcode 22 b,c = het gebruiken van grove of beledigende taal tegenover een speler. 
**8 Strafcode 24 a = het trappen van een tegenspeler. 
***8 Strafcode 25 a = het slaan van een tegenspeler. 
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Bijlage 2: Scheiding A en B categorie veldvoetbal 

 

Onderstaande scheiding is gehaald uit het bewaarnummer amateurvoetbal 2008/‟09. 

Categorie A 

Voor seizoen 2008/‟09 geldt voor de categorie A de volgende indeling: 
- mannen veldvoetbal standaard hoofdklasse t/m de 7e klasse 

- mannen veldvoetbal reserve hoofdklasse t/m de reserve 3e klasse (het districtsbestuur heeft de 

bevoegdheid de grens te leggen bij de reserve 4e klasse) 
- vrouwen veldvoetbal eredivisie, hoofdklasse, 1e en 2e klasse 

- A-, B-, C-junioren eredivisie t/m de 1e klasse• D-pupillen 1e divisie, 2e divisie en hoofdklasse. 
Tijdens jeugdwedstrijden in de categorie A kunnen geen dispensatiespelers uitkomen. 

 
Voor categorie A gelden géén verruimende maatregelen, maar blijven de reglementen en 

bestuursbesluiten gehandhaafd. 

Categorie B 

Voor seizoen 2008/‟09 geldt voor de categorie B de volgende indeling: 

- De elftallen/teams die spelen in de overige klassen, inclusief alle meisjes junioren die uitkomen in 
de meisjescompetitie. 

 

Verruimende maatregelen, geldend binnen alle districten, voor elftallen/teams die uitkomen in 
categorie B veldvoetbal: 

1.  Behoudens de reglementaire leeftijdsgrenzen is er geen extra beperkende bepaling van kracht ten 
aanzien van speelgerechtigdheid voor elftallen die uitkomen in de klassen ressorterend onder 

categorie B. 
2.  Ook in categorie B is er sprake van een verplichte promotie en degradatie. Indien er in categorie B 

twee elftallen/teams gelijk eindigen, bepaalt het doelsaldo welk elftal/team zich kampioen mag 

noemen of eventueel degradant is. Als bij een gelijk aantal punten ook nog het doelsaldo gelijk is, 
wordt een beslissingswedstrijd of -reeks vastgesteld. 

3. Spelers in categorie B van veldvoetbalverenigingen met een zaterdag- en een zondagafdeling 
mogen op zowel zaterdag als zondag onbeperkt in competitiewedstrijden uitkomen van de 

vereniging waarvoor zij speelgerechtigd zijn. 

4.  Bij wedstrijden in categorie B is het doorlopend wisselen van maximaal vijf wisselspelers 
toegestaan. 

5.  Bij het samenstellen van de speeldagenkalender wordt in categorie B rekening gehouden met de 
voor- en najaarsvakanties. Indien van toepassing, wordt hiervoor door het district voor categorie 

B een aparte jaarkalender samengesteld. 

6.  Verzoeken tot vrijstelling worden in de periode van 1 oktober tot 1 maart op soepele wijze in 
behandeling genomen, met een maximum van twee wedstrijden per seizoen. Een verzoek tot 

vrijstelling moet uiterlijk op dinsdag om 12.00 uur op het districtskantoor binnen zijn. Op dagen 
dat er een inhaal- of bekerprogramma is vastgesteld kan geen vrijstelling worden gegeven, tenzij 

het districtsbestuur anders beslist. 
7.  De straftijdregeling zoals genoemd in hoofdstuk 1.31. van dit Bewaarnummer is van toepassing op 

de gehele categorie B. 
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Bijlage 3: Observaties 

 

Tabel 2.1 Observaties 

Data Wat Bijzonderheden 

15 Februari RKAVV 9 - HBS 8 Nee 

21 Februari SEV 3 – UDO 1 Nee 

21 Februari RKAVV 1 – DSO 5 Nee 

22 Februari VVU Ardahanspor 3 – 
Rivierwijkers 2 

Risicowedstrijd 

28 Februari Olympia Haarlem 2 – 
United/Davo 2 

Risicowedstrijd 

7 Maart Excelsior M. 7 – TAC‟90 6 Risicowedstrijd 

8 Maart RKAVV 9 – HDV 2 Nee 

14 Maart Excelsior M. 7 – TAC‟90 6 Risicowedstrijd 

26 April HDV 2 – HSTexasDZS 3 Nee 

7 mei Overlegvergadering Tuchtzaken Nee 
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Bijlage 4: Interviewtopics en mogelijke startvragen 

 

Introductie 
- Kunt u beginnen met iets over u zelf te vertellen en hoe u bij de KNVB terecht gekomen 

bent? 
- Hoe bent uw betrokken bij tuchtzaken? 

- Wat is uw eigen affiniteit met voetbal en tuchtzaken specifiek? 

 
Wangedrag 

 - Heeft u zelf ervaringen met wangedrag? 
 - Kunt u een definitie geven van wangedrag? 

- Wanneer is er volgens u wel sprake van wangedrag en wanneer niet?  
- Is er volgens u meer of minder wangedrag dan vroeger op de voetbalvelden? 

 - Hoe ontstaat wangedrag volgens u? 

 
Betekenis strafnormering KNVB 

 - Vindt u het een bruikbaar document?  
- Wanneer maakt u gebruik van de handleiding? 

- Zou u ook zonder de handleiding kunnen werken? 

 - Is dit document sturend als het gaat om het opleggen van straffen? 
 - Bent u het eens met de normeringen in dit document? 

 - Welke rol speelt uniformiteit bij de strafnormeringen? 
 

Beleids-/besluitvormingsprocessen 
- Hoe ervaart u het besluitvormingsproces omtrent tuchtzaken? 

- Hoe zou het besluitvormingsproces verbeterd moeten worden ten aanzien van tuchtzaken? 

 - Zijn er bepaalde beleidsprocessen die u zou veranderen? 
 

Maatregelen 
- Wat doet de KNVB momenteel tegen wangedrag?  

- Neemt de KNVB volgens u op dit moment de juiste maatregelen tegen wangedrag? 

- Brengen de huidige maatregelen het gewenste effect met zich mee? 
 

Werkzaamheden 
- Hoe ervaart u de verdeling van de werkzaamheden met betrekking tot tuchtzaken? 

 

Relatie tussen KNVB-organen 
- Hoe ervaart u de relatie tussen verschillende KNVB organen? 

- Hoe zou de relatie tussen verschillende KNVB met betrekking tot tuchtzaken verbetert 
kunnen worden? 

- Welke factoren voorkomen op dit moment deze gewenste relatie? 
 

Slotvraag 

- Wanneer u de vrije hand had in de organisatie, wat zou dan de eerste stap zijn die u zou 
zetten om wangedrag binnen het voetbal aan te pakken? 

- Heeft u verder nog aanbevelingen om de tuchtzaken binnen de KNVB te verbeteren?  
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Bijlage 5: Overzicht respondenten 

 

Arbeidsorganisatie: 
- Beleidsmedewerker wedstrijdzaken 

- Beleidsmedewerker scheidsrechterszaken/Fair Play 

- Projectleider tuchtzaken 
- Districtmanager Noord 

- Hoofd wedstrijdzaken district Noord 
- Hoofd wedstrijdzaken district West I 

- Medewerker tuchtzaken Oost 

- Medewerker tuchtzaken West I 
- Medewerker tuchtzaken Zuid I 

 
Verenigingsorganisatie 

- Lid tuchtcommissie district Noord 
- Lid tuchtcommissie district Zuid I 

- Onafhankelijk voorzitter Overleg Vergadering Tuchtzaken 
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Bijlage 6: Enkelvoudige- en meervoudige kamers 

 

Artikel 15 – Kamers (KNVB, 2008f) 
 

1.  Schriftelijke behandeling van zaken door de tuchtcommissie of de commissie van beroep 
geschiedt door een kamer bestaande uit een of drie leden. 

2.  Een kamer bestaande uit één lid kan slechts de volgende straffen opleggen: 

a. een berisping; 
b. een alternatieve straf; 

c. een boete van maximaal € 400,-; 
d. een uitsluiting van maximaal acht wedstrijden of maximaal drie maanden; 

e. een ontzegging van het recht tot het uitoefenen van een functie binnen een vereniging van 
maximaal acht wedstrijden of maximaal drie maanden; 

f. een schorsing van een natuurlijk persoon van maximaal drie maanden; 

g. maximaal drie winstpunten in mindering. 
3. De maxima gelden ongeacht of een deel van de straf voorwaardelijk wordt opgelegd. 

4.  Een kamer bestaande uit een lid kan de behandeling van de zaak in elke fase van het onderzoek 
verwijzen naar een kamer bestaande uit drie leden. 

5.  Een kamer bestaande uit een lid verwijst de behandeling van de zaak in elk geval naar een kamer 

bestaande uit drie leden, indien naar haar oordeel een zwaardere straf dient te worden opgelegd, 
dan ingevolge lid 2 is toegestaan; 

6.  Mondelinge behandeling van zaken door de tuchtcommissie of de commissie van beroep geschiedt 
door een kamer bestaande uit drie of vijf leden. 

7.  a. Zowel bij de schriftelijke behandeling door een kamer bestaande uit drie leden als bij de 
mondelinge behandeling door een kamer bestaande uit drie of vijf leden kan een lid van een 

kamer worden belast met de voorbereiding van de zaak, waaronder begrepen in bijzondere 

gevallen het horen van getuigen en van betrokkene; 
b. De beraadslaging naar aanleiding van de behandeling en de beraadslaging over de uitspraak 

geschieden door de voltallige kamer. 
8.  Een medewerker van de arbeidsorganisatie kan een kamer, dan wel een lid van de kamer bijstaan 

bij de werkzaamheden als bedoeld in dit artikel. 

 
 

 
 

 
 


