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onderzoek:

GEEN
WOORDEN
MAAR
FEITEN

data wedstrijden als risicowedstrijden kunnen
aanmerken”, zegt Sjors Brouwer, als
projectmanager van de voetbalbond onder
andere verantwoordelijk voor het actieplan
Naar een veiliger sportklimaat.

‘Meten is weten’, lijkt het nieuwe motto bij de
KNVB. Zo liet de de voetbalbond een onderzoek
uitvoeren naar de voorspelbaarheid van
excessen bij amateurwedstrijden. Ook werd
de tijdstraf ingevoerd. Een effectieve
maatregel, blijkt uit onderzoek.

'

Goedemiddag, wij maken u er graag op
attent dat volgend weekeinde de wedstrijd
Klarenbeek SC 3 – Victoria Boys 4 wordt
gespeeld. Op basis van data die de KNVB
in het verleden heeft verzameld, merken wij
deze wedstrijd als een risicowedstrijd aan. Wij
adviseren het wedstrijdsecretariaat adequate
maatregelen te nemen. Met vriendelijke groet,
de KNVB.’
Toekomstmuziek? “We zijn er op dit moment nog
niet op ingericht, maar ik voorzie dat het niet lang
meer duurt voordat we op basis van beschikbare

De KNVB heeft net een onderzoek naar
de voorspelbaarheid van risicowedstrijden
afgerond. Dat is een lastig onderzoek,
aangezien er per seizoen bijna 750.000
wedstrijden worden gespeeld en er slechts
een beperkt aantal excessen plaatsvindt.
“Toch levert het onderzoek interessante
inzichten op”, zegt Brouwer. “De kans op
excessen neemt toe als er gespeeld wordt in
grootstedelijk gebied, als de thuisspelende
club een grote club is en als er eerder sprake
is geweest van een exces. In dat laatste
geval is de kans op een nieuw exces zelfs
40 procent. Dat zijn gegevens die we goed
kunnen gebruiken bij het voorkomen van
nieuwe excessen.”
Onlangs kreeg de KNVB de conclusies
binnen van een onderzoek naar de tijdstraf.
Die straf werd in het kader van het actieplan
tegen geweld ingevoerd in het seizoen
2014/’15. Alleen voor de recreatieve tak
van het voetbal, grofweg 70 procent van
de wedstrijden.

ONDERZOEK // EFFECTIVITEIT TIJDSTRAFFEN

“De aanname was dat een tijdstraf in plaats
van een gele kaart voor een afkoelingsperiode
zou zorgen bij de speler in kwestie”, zegt
Brouwer. Dat blijkt ook daadwerkelijk zo te
werken. “Bij wedstrijden waar een tijdstraf
werd uitgedeeld vonden minder incidenten en
excessen plaats dan bij vergelijkbare eerder
gespeelde wedstrijden waar geen tijdstraffen
werden uitgedeeld.”
Ook blijkt dat spelers over het algemeen
positief reageren op de tijdstraf. “Deze straf
haalt de spanning eruit: de bewuste speler en
zijn teamgenoten komen daadwerkelijk tot
rust. Na die tien minuten worden de meeste
wedstrijden probleemloos voortgezet.”
Zowel spelers als scheidsrechters zijn positief
over de maatregel, al denken scheidsrechters

wel – ten onrechte – dat spelers de straf als
zwaar ervaren. In ieder geval zwaarder dan
een gele kaart. Ze zijn daarom terughoudend
met het uitdelen van de straf. “Dat hoeft dus
niet, blijkt uit dit onderzoek. Dat gaan we dan
ook naar scheidsrechters communiceren.”
Tenslotte heeft de KNVB het controleren van
spelerspassen onder de loep genomen. Wat
blijkt? Bij wedstrijden waar de spelerspassen
wordt gecontroleerd is de kans op incidenten en
excessen significant kleiner. Brouwer: “Dat pleit
voor een consequente controle van de passen.”
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