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

het voetbalveld begaan. Halt voert deze trainingen uit. 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 I staat hieronder meer informatie.

Trainingen Sport en Gedrag I

Consequenties

Wanneer een training 1?

In overleg met Halt wordt bepaald:

•  Waar de gesprekken worden 

gehouden. Dit kan op een kantoor van 

Halt zijn of bijvoorbeeld op de club.

•  Het tijdstip van de gesprekken.  

De gesprekken vinden in ieder  

geval niet onder schooltijd plaats. 

Inhoud van de training

Waar en wanneer?

•  De speler krijgt van de aanklager 

van de KNVB een brief met het 

aanbod om de training Sport en 

Gedrag I te volgen. 

•  Wanneer de speler voor de training 

kiest, laat hij dit weten aan de 

aanklager van de KNVB. Dit kan  

per e-mail. De gegevens staan in  

de brief.

•  Daarna neemt Halt telefonisch of per 

brief contact op met de speler voor 

een afspraak. Dit zal binnen enkele 

weken na het incident gebeuren.

Hoe aanmelden?

•  Als de training succesvol wordt 

 afgerond, volgt een korting van  

 4 wedstrijden. 

•  De speler staat eerder weer op het 

veld en wordt zich door de training 

meer bewust van zijn gedrag 

waardoor hij in de toekomst minder 

snel de fout in gaat. 

•  Wanneer de training niet succesvol 

wordt afgerond, krijgt de speler de 

volledige uitsluiting.

• Bij spelers onder 23 jaar.

•  Bij schikkingsvoorstellen van minimaal 

5 en maximaal 10 wedstrijden.

•  Bij handelingen zoals bedreigen, 

spugen, discriminatie en gewelddadige 

handelingen.

•  Twee gesprekken met een  

Halt-medewerker.

•  Leeropdrachten en een  

gedragscode maken. 

•  Excuses aan het slachtoffer oefenen.

•  Excuus aanbieden aan het slachtoffer  

(bijvoorbeeld de scheidsrechter of  

de tegenspeler).

•  De training duurt in totaal ongeveer 

5 à 6 uur.

Meer informatie 

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

 www.knvb.nl


