
Procedure	  rond	  Fair	  Play-‐commissie	  

Uitgangspunten	  
De  Fair  Play-‐‑commissie:  

• Is  een  commissie  ingesteld  door  het  bestuur  van  mhc  Alliance  
• Kent  een  voorzitter  en  tenminste  twee  leden,  waaronder  een  bestuurslid  
• Heeft  een  uitgeschreven  opdracht  en  een  reglement  waarin  staat  hoe  zij  opereert  
• Bevordert  het  sportieve  gedrag  van  de  leden  van  mhc  Alliance  op  en  rond  de  

hockeyvelden,  door:    
o algemene  acties  op  te  zetten  en  uit  te  voeren  die  tot  doel  hebben  het  sportieve  

gedrag  te  bevorderen  
o specifieke  maatregelen  te  nemen  als  er  sprake  is  van  onsportief  gedrag  

(wangedrag,  (te  veel)  gele  en  rode  kaarten,  e.d.)  in  de  vorm  van  opleggen  van  
straffen  o.i.d.  

Wat	  doet	  de	  Fair	  Play-‐commissie?	  

Sportief	  gedrag	  bevorderen	  
Dit  omvat  alle  mogelijke  acties  die  passen  in  het  beleid  van  de  vereniging  om  sportief  gedrag  
te  stimuleren,  onder  de  aandacht  van  de  leden  te  brengen  en  dergelijke.  Deze  maatregelen  
hebben  mede  daardoor  een  min  of  meer  incidenteel,  soms  ad  hoc  karakter.  

Onsportief	  gedrag	  berispen	  
Als  een  lid  van  de  vereniging  zich  in  verband  met  de  vereniging  onsportief  gedraagt,  kan  de  
Fair  Play-‐‑commissie  zich  over  die  zaak  buigen.  Dat  kan  ze  op  eigen  initiatief  doen,  op  
verzoek  van  het  bestuur  of  voortvloeiend  uit  de  aard  der  zaak,  zoals  bij  (te  veel)  gele  kaarten,  
maar  vooral  bij  rode  kaarten,  al  dan  niet  op  het  wedstrijd  formulier  vermeld.    

De  strafoplegging  bij  het  ontvangen  van  ‘te  veel  gele  kaarten’  is  een  automatisme  en  vraagt  
normaliter  geen  uitspraak  van  de  Fair  Play-‐‑commissie.  De  correspondentie  en  communicatie  
hierover  zal  wel  via  de  Fair  Play-‐‑commissie  worden  geleid.  

Voor  het  gemak  kan  er  onderscheid  gemaakt  worden  in  drie  aanleidingen  om  een  zaak  te  
behandelen:  

1. Op  of  rond  een  wedstrijd  plaats  gevonden  en  op  het  wedstrijdformulier  vermelde  
incidenten;  

2. Idem,  maar  niet  op  het  wedstrijdformulier  vermeld,  maar  toch  onder  de  aandacht  
van  de  Fair  Play-‐‑commissie  gekomen;  

3. Door  een  lid  of  het  bestuur  ‘aanhangig’  gemaakte  zaken.  

Via	  wedstrijdformulier	  (ad	  1.)	  

1. De  Fair  Play-‐‑commissie  krijgt  van  de  wedstrijdsecretaris  (jeugd  of  senioren)  een  
bericht  aan  fair-‐‑play@mhc-‐‑alliance.nl  over  het  voorval.    

2. De  wedstrijdsecretaris  vraagt  bij  de  scheidsrechters  en  (indien  van  toepassing)  bij  het  
jeugdlid  een  verklaring  op.    

3. De  Fair  Play-‐‑commissie  stuurt  zo  snel  mogelijk  een  bericht  aan  de  speler  in  kwestie  
en  aan  de  coach  van  het  team.  Minimaal  staat  in  dit  bericht:  



a. een  kennisgeving  dat  de  Fair  Play-‐‑commissie  belast  is  met  beoordeling  van  de  
zaak;  

b. een  uitleg  over  de  procedure,  inclusief  de  waarschuwing  dat  e.e.a.  kan  leiden  
tot  een  schorsing  die  door  de  club  wordt  opgelegd;  

c. een  verzoek  aan  de  speler  en  (mogelijk)  de  coach  om  een  verklaring  over  het  
voorval  te  geven;  

d. de  mogelijkheid  dat  de  speler  in  een  persoonlijk  gesprek  een  en  ander  toelicht.  
e. het  te  verwachten  tijdschema  van  de  procedure  

4. Na  kennisneming  van  de  verschillende  verklaringen  doet  de  Fair  Play-‐‑commissie  
uitspraak  over  een  door  de  vereniging  op  te  leggen  straf.  In  principe  volgt  de  Fair  
Play-‐‑commissie  de  vuistregels  van  de  tuchtcommissie  van  de  KNHB:  bij  de  n-‐‑de  gele  
kaart  (zie  KNHB-‐‑reglement  veldhockey  en  zaalhockey)  een  schorsing  voor  één  
wedstrijd,  bij  een  ‘verbale’  rode  kaart  een  schorsing  voor  één  wedstrijd  en  bij  een  
‘fysieke’  rode  kaart  twéé  wedstrijden  schorsing.  De  Fair  Play  commissie  kan  van  deze  
vuistregels  om  haar  moverende  redenen  van  afwijken.  

5. De  straffen  en  de  motivering  van  de  Fair  Play-‐‑commissie  worden  zo  snel  mogelijk,  bij  
voorkeur  vóór  de  eerstvolgende  wedstrijddatum  bekend  gemaakt.  De  schorsing  gaat  
in  direct  na  de  uitspraak  van  de  Fair  Play-‐‑commissie.  

6. De  Fair  Play-‐‑commissie  zorgt  voor  de  communicatie  met  de  KNHB,  afdeling  
Tuchtzaken  (meldingsformulier,  verslagen  scheidsrechters  en  (indien  van  toepassing)  
jeugdlid,  coach,  e.d.)  

7. De  correspondentie  van  de  KNHB  inzake  strafzaken  wordt  door  de  secretaris  van  
mhc  Alliance  (ook)  aan  de  Fair  Play-‐‑commissie  ter  hand  gesteld.  

8. De  Fair  Play-‐‑commissie  licht  de  betrokkenen  in  over  de  uitspraak  van  de  
Tuchtcommissie.  

9. Na  het  ‘uitzitten’  van  de  straf  zorgt  de  Fair  Play-‐‑commissie  voor  de  terugmelding  aan  
de  KNHB.  

Overige	  zaken	  (ad	  2.	  en	  3.)	  
De  behandeling  van  deze  zaken  verloopt  vrijwel  geheel  in  lijn  met  die  welke  via  het  
wedstrijdformulier  bij  de  commissie  terecht  gekomen  zijn,  met  dat  verschil  dat  er  (in  de  
regel)  over  de  straf  geen  communicatie  met  de  bond  plaatsvindt.  Bij  de  bepaling  van  de  
strafmaat  gelden  ook  hier  de  vuistregels  van  de  KNHB  als  belangrijkste  richtlijn.  

Beroepsmogelijkheid	  
Tegen  uitspraken  van  de  Fair  Play-‐‑commissie  is  beroep  mogelijk  bij  (de  voorzitter  van)  het  
bestuur  van  mhc  Alliance.  De  uitspraak  in  dit  beroep  is  bindend.  

Het  lid  van  de  Fair  Play-‐‑commissie,  belast  met  de  afhandeling  van  deze  zaken,  zal  bij  de  
KNHB  als  contactpersoon  tuchtzaken  worden  aangemeld  bij  de  KNHB.  


