
Training Sport en Gedrag  II kan worden opgelegd bij het begaan van zwaardere overtredingen (buitensporig gedrag).

De KNVB heeft als tuchtmaatregel de trainingen Sport en Gedrag ingevoerd als jonge voetballers een over treding op of 

rond het voetbalveld begaan. Halt voert deze trainingen uit. Er zijn twee soorten trainingen. Training I wordt aangeboden bij 

schikkingsvoorstellen van minimaal 5 en maximaal 10 wedstrijden. Naast training I kan een zwaardere training II worden  

opgelegd bij het begaan van zwaardere overtredingen (buitensporig gedrag). Over training II staat hieronder meer informatie.

Trainingen Sport en Gedrag II

Consequenties

Doel

Meer informatie 

Neem contact op met Halt, (088 - 115 35 00 / info@halt of www.halt.nl en 

 www.knvb.nl

Criteria

•  Test en leeropdrachten maken. 

•  Excuses aan het slachtoffer oefenen.

•  Excuus aanbieden aan het slacht offer 

(bijvoorbeeld de scheidsrechter of 

 de tegenspeler).

•  Boosheidscontrole training  

(individuele gedragstraining van  

acht sessies van 45 minuten).

•  Werkopdracht bij vereniging 

(bijvoorbeeld junioren trainen  

op sportiviteit en/of fluiten  

wedstrijden) is:

 -  bij uitsluiting van 6 tot  

  24 maanden: 2 tot 4 dagdelen

 - bij schorsing van 12 tot  

  36 maanden: 4 tot 8 dagdelen

•  Afsluitende bijeenkomst: de speler 

stelt een gedragscode op. 

Inhoud

•  Maximaal de helft van de straf wordt 

omgezet in een voorwaardelijke straf 

onder voorwaarde dat de training 

met goed gevolg wordt uitgevoerd. 

•  Wanneer de training niet goed  

wordt uitgevoerd, wordt het 

voorwaardelijke deel van de straf 

omgezet in onvoorwaardelijk  

en moet de jongere de hele  

straf uitzitten. 

• Het voorkomen van recidive. 

•  Het bevorderen van prosociaal 

gedrag; de jongere leert positieve 

gedragsalternatieven.

•  Het handhaven en bevorderen  

van de binding van de jongere  

met de vereniging. 

•  Het betreft een zware overtreding 

(buitensporig gedrag).

•  Bij spelers onder 23 jaar.

•  Bij uitsluitingen/schorsingen  

tussen de 2 en 36 maanden.

•  Doorgaans zal de straf worden 

opgelegd voor de handelingen 

omschreven in de strafcodes  

4 (gewelddadige handelingen),  

6 (bedreigen) en 7 (spugen).

•  De training wordt opgelegd als 

bijzondere voorwaarde bij een 

voorwaardelijk deel van de straf 

(maximaal de helft van de straf ).


