PROTOCOL DISCRIMINATIE,
RACISME EN/OF BEDREIGING

‘Ons voetbal is van iedereen – samen zetten we racisme en discriminatie
buitenspel’. Met dit aanvalsplan staan we voor een effectieve aanpak van
racisme en discriminatie in het gehele voetbal. Ook scheidsrechters kunnen
te maken krijgen met vormen van discriminatie, racisme en/of bedreiging.
Dit stappenplan helpt jou als scheidsrechter te handelen in verschillende
situaties:

DISCRIMINATIE, RACISME EN/OF BEDREIGING...
...DOOR PUBLIEK, JE HOORT DAT HET PLAATSVINDT.
...DOOR EEN SPELER OF TEAMOFFICIAL, JE HOORT DAT HET PLAATSVINDT.
... DOOR EEN SPELER, TEAMOFFICIAL EN/OF PUBLIEK,
JE HOORT NIET DAT HET PLAATSVINDT.
...VAN EEN OFFICIAL.

S ITUATI E:

DISCRIMINATIE, RACISME EN/OF BEDREIGING DOOR
PUBLIEK, JE HOORT DAT HET PLAATSVINDT
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STAPPENPLAN
1

 nderbreek de wedstrijd, informeer beide aanvoerders over wat er aan de hand
O
is en staak de wedstrijd tijdelijk;

2 V
 erlaat het veld en ga naar binnen. Draag spelers, teamofficials en
assistent-scheidsrechters op om ook naar binnen te gaan;
3 Stem de volgende opties af:
• Bespreek het vervolg met beide aanvoerders, geef ze ook de gelegenheid om
eventuele vervolgstappen te bespreken met medespelers, teamofficials en
eventueel het bestuur;
•

Actie van de aanvoerder richting het publiek;

•

 aat indien mogelijk omroepen dat de wedstrijd definitief wordt gestaakt bij
L
herhaling;

4 N
 eem bij elke keuze die je maakt in overweging wat het effect is op je eigen gemoedstoestand. Jij moet tenslotte de wedstrijd tot een goed einde leiden. Dit geldt uiteraard
ook voor de andere betrokkenen. Heeft het incident een te grote impact op jouw functioneren of kom je tot de conclusie dat de gemoederen te hoog zijn opgelopen, hervat dan
niet en neem zelf je verantwoordelijkheid om de wedstrijd definitief te staken;
5 H
 ervat je de wedstrijd en vindt er herhaling plaats of lopen de gemoederen te hoog op,
neem dan zelf je verantwoordelijkheid en staak definitief de wedstrijd;
6 Meld incidenten altijd aan de KNVB.

S ITUATI E:

DISCRIMINATIE, RACISME EN/OF BEDREIGING DOOR EEN SPELER
OF TEAMOFFICIAL, JE HOORT DAT HET PLAATSVINDT
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STAPPENPLAN
1

Onderbreek de wedstrijd;

2 Stuur de betreffende perso(o)n(en) van het speelveld door het tonen van de rode kaart;
3 Informeer beide aanvoerders over wat er aan de hand is;
4 Zoek contact met het slachtoffer, informeer hoe het met hem gaat;
5 L
 open de gemoederen in en/of rondom het veld te hoog op, staak dan de wedstrijd
tijdelijk;
6 V
 erlaat het veld en ga naar binnen. Draag spelers, technische staven en
assistent-scheidsrechters op om ook naar binnen te gaan;
7

Stem de volgende opties af:
Bespreek het vervolg met beide aanvoerders, geef ze ook de gelegenheid om
eventuele vervolgstappen te bespreken met medespelers, teamofficials en
eventueel het bestuur;

•

•

 etreft het onrust vanuit het publiek, vraag dan om een actie van de aanvoerder
B
richting het publiek en laat indien mogelijk omroepen dat de wedstrijd definitief
wordt gestaakt bij herhaling;

8 N
 eem bij elke keuze die je maakt in overweging wat het effect is op je eigen gemoedstoestand. Jij moet tenslotte de wedstrijd tot een goed einde leiden. Dit geldt uiteraard
ook voor de andere betrokkenen. Heeft het incident een te grote impact op jouw functioneren of kom je tot de conclusie dat de gemoederen te hoog zijn opgelopen, hervat dan
niet en neem zelf je verantwoordelijkheid om de wedstrijd definitief te staken;
9 Z
 oek voor het hervatten van de wedstrijd contact met het slachtoffer, informeer hoe
het met hem/ haar gaat;
10 H
 ervat je de wedstrijd en vindt er herhaling plaats of lopen de gemoederen te hoog op,
neem dan zelf je verantwoordelijkheid en staak definitief de wedstrijd;
11 Meld incidenten altijd aan de KNVB.

S ITUATI E:

DISCRIMINATIE, RACISME EN/OF BEDREIGING DOOR EEN SPELER,
TEAMOFFICIAL EN/OF PUBLIEK, JE HOORT NIET DAT HET PLAATSVINDT

Je krijgt van een betrokkene bij de wedstrijd (bijv. speler, teamofficial, collega
official e.d.) een melding, onderneem dan de volgende stappen:

STAPPENPLAN
1

Onderbreek de wedstrijd;

2 Z
 oek de desbetreffende persoon op en luister naar hem en toon – zichtbaar voor
iedereen – empathie;
3 V
 ertel de persoon dat je de wedstrijd tijdelijk staakt en informeer beide aanvoerders
over wat er aan de hand is;
4 V
 erlaat het veld en ga naar binnen. Draag spelers, teamofficials en assistent-scheidsrechters op om ook naar binnen te gaan;
5 Stem de volgende opties af:
•

 espreek het vervolg met beide aanvoerders, geef ze ook de gelegenheid om
B
eventuele vervolgstappen te bespreken met medespelers, teamofficials en
eventueel het bestuur;

•

Actie van de aanvoerder richting het publiek;

•

 aat indien mogelijk omroepen dat de wedstrijd definitief wordt gestaakt bij
L
herhaling;

6 N
 eem bij elke keuze die je maakt in overweging wat het effect is op je eigen gemoedstoestand. Jij moet tenslotte de wedstrijd tot een goed einde leiden. Dit geldt uiteraard
ook voor de andere betrokkenen. Heeft het incident een te grote impact op jouw functioneren of kom je tot de conclusie dat de gemoederen te hoog zijn opgelopen, hervat dan
niet en neem zelf je verantwoordelijkheid om de wedstrijd definitief te staken;
7

 oek voor het hervatten van de wedstrijd contact met het slachtoffer, informeer hoe
Z
het met hem/ haar gaat;

8 H
 ervat je de wedstrijd en vindt er herhaling plaats of lopen de gemoederen te hoog op,
neem dan zelf je verantwoordelijkheid en staak definitief de wedstrijd;
9 Meld incidenten altijd aan de KNVB.

S ITUATI E:

DISCRIMINATIE, RACISME EN/OF BEDREIGING
VAN EEN OFFICIAL DOOR PUBLIEK
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Word je zelf bedreigd als scheidsrechter of meldt een official zich bij je dat hij
zich vanuit het publiek bedreigd voelt, onderneem dan de volgende acties:

STAPPENPLAN
1

Onderbreek de wedstrijd;

2 Informeer beide aanvoerders over wat er aan de hand is en staak de wedstrijd tijdelijk;
3 V
 erlaat het veld en ga naar binnen. Draag spelers, teamofficials en assistent-scheidsrechters op om ook naar binnen te gaan;
4 Stem de volgende opties af:
•

 espreek het vervolg met beide aanvoerders, geef ze ook de gelegenheid om
B
eventuele vervolgstappen te bespreken met medespelers, teamofficials en
eventueel het bestuur;

•

Actie van de aanvoerder richting het publiek;

•

 aat indien mogelijk omroepen dat de wedstrijd definitief wordt gestaakt bij
L
herhaling;

5 N
 eem bij elke keuze die je maakt in overweging wat het effect is op je eigen gemoedstoestand. Jij moet tenslotte de wedstrijd tot een goed einde leiden. Dit geldt uiteraard
ook voor de andere betrokkenen. Heeft het incident een te grote impact op jouw functioneren of kom je tot de conclusie dat de gemoederen te hoog zijn opgelopen, hervat dan
niet en neem zelf je verantwoordelijkheid om de wedstrijd definitief te staken;
6 H
 ervat je de wedstrijd en vindt er herhaling plaats of lopen de gemoederen te hoog op,
neem zelf je verantwoordelijkheid en staak definitief de wedstrijd;
7

 eld de incidenten altijd aan de KNVB. Bij dreigende situaties kan je gebruik van
M
het KNVB-noodnummer. Deze hulplijn is bestemd voor acute noodgevallen zoals
vechtpartijen, bedreigingen, mishandelingen of andersoortige voorvallen van agressie.
De hulplijn is 24/7 bereikbaar via 0800 – 22 99 555.
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