
  
 

Dit document is opgesteld voor/door PVKT, het netwerk Positief Voetbalklimaat in Tilburg, waar de voetbalverenigingen binnen de gemeente 
Tilburg zijn aangesloten. Gedurende het seizoen 2019/’20 willen we deze binnen PVKT samen volgen, evalueren en desgewenst verbeteren. 
 

 
PROTOCOL RISICODUELS 
 
 
In deze samenvatting wordt ingegaan op de wedstrijden die zich gedurende de wedstrijd ‘onverwacht’ 
ontwikkelen als een zogenoemd risicoduel.  
 
Het secretariaat van de vereniging beschikt over het uitgebreide protocol, inclusief richtlijnen voor vooraf 
aangemerkte risicoduels. 
 
 

 
 
Dit protocol is bedoeld voor de aanvoerders/teambegeleiding. 
 
 
Doel van dit protocol: 

- Om lastige duels toch tot een goed einde brengen 

- Het voorkomen dat teams ‘zomaar’ van het veld stappen 

- Escalatie voorkomen en eventueel vervolgstappen mogelijk maken 

 

Uitvoeringsstappen: 

- De aanvoerder/teambegeleiding attendeert de scheidsrechter op dreigende escalatie en verzoekt de wedstrijd 

even stil te leggen voor overleg.  

 

- Zorg zelf voor preventieve maatregelen binnen het eigen team, zoals manier van coachen, wisselen van 

spelers met een korter lontje. 

 

- De aanvoerder/teambegeleiding vraagt de scheidsrechter om een afkoelingsperiode. Tijdens deze periode 

wordt overlegd met het wedstrijdsecretariaat, aanvoerders/teambegeleiding en aanwezige bestuursleden over 

gedrag (en eigen maatregelen) tijdens het vervolg van de wedstrijd. 

 

- Bij blijvend wangedrag van spelers, begeleiding en/of toeschouwers verzoekt de aanvoerder/teambegeleiding 

nogmaals de scheidsrechter om op te treden. 

 

- Indien de scheidsrechter en/of andere betrokkenen als wedstrijdsecretariaat/bestuursleden niet optreden en 

de situatie niet verbetert, dan kan het voorkomen dat een team besluit om niet verder te spelen.  

 

- Zorg voor een gedegen rapportage met daarin alle relevante gedragingen, handelingen en andere 

waarnemingen. Ga niet akkoord met het invullen van een fictieve uitslag want dit maakt vervolgstappen deels 

onmogelijk. 

 

- Overleg met het bestuur en stuur rapportage naar KNVB en andere club. Bij definitief staken besluit de 

aanklager van de KNVB wat er gaat gebeuren, mogelijk ook rol voor tuchtcommissie. 

 

- Raadpleeg het complete protocol risicoduels bij het contact na deze wedstrijd met de tegenstander en in 

latere fase de voorbereiding van de eventuele returnwedstrijd. 

 


