K.N.C.B. RICHTLIJN STRAFFEN BIJ OVERTREDINGEN
(27 mei 2015)
als bedoeld in artikel 10 lid 6 van het Tuchtreglement en vastgesteld door de Tuchtcommissie op 26
mei 2015.

Artikel 1
De Tuchtcommissie stelt de Richtlijn Straffen bij Overtredingen als bedoeld in artikel 10 lid 6 van
het Tuchtreglement van de KNCB vast als bepaald in artikel 2.
Artikel 2
Categorie 1
1.1
(Niet gebruikt.)
1.2
Misbruik van cricketbenodigdheden Dit houdt ondermeer in gedragingen die niet
of kleding, terreinmateriaal, tot normale cricketgedragingen behoren, zoals
installatie(s) of -toebehoren.
slaan naar of schoppen tegen de wickets,
alsmede gedragingen die, al dan niet
opzettelijk, resulteren in schade aan
reclameborden, boundaryhekken of markeringen, terreinmateriaal of -installatie(s)
of –toebehoren, deuren, spiegels, ramen of de
inrichting of inventaris van de accommodatie.
1.3
In woord of daad aangeven het niet Dit houdt ondermeer in
eens te zijn met een beslissing van a
tonen van excessieve en duidelijke
een scheidsrechter.
teleurstelling over een beslissing van
een scheidsrechter,
b
duidelijk talmen bij het hervatten van
het spel of het verlaten van het wicket,
c
schudden van het hoofd,
d
wijzen of kijken naar de “inside edge”
als men LBW gegeven is,
e
wijzen naar een legguard of het
wrijven van zijn schouder als men
caught behind gegeven is,
f
uit de handen van de scheidsrechter
grissen van zijn pet of hoed,
g
niet gebruikt,
h
met de scheidsrechter debatteren of
aangaan van een discussie over diens
beslissing.
1.4
Bezigen van obscene, kwetsende of Dit houdt ondermeer in
aanstootgevende of beledigende taal a
overmatig hoorbaar of herhaald
en/of het maken van een obsceen,
vloeken,
kwetsend of beledigend gebaar.
b
obscene gebaren die niet gericht zijn
tot een andere persoon,
zoals vloeken in frustratie over zijn eigen
slechte spel of pech.
De regel is niet bedoeld om onbeduidend
gedrag te bestraffen.
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1.5

Overmatig appelleren.

1.6

Bij het uitgaan van een batsman op
agressieve wijze naar de kant wijzen
of gebaren door een bowler of enig
ander lid van de fieldende partij.
Openbare kritiek of ongepast
commentaar op een
wedstrijdgerelateerde gebeurtenis of
een bij die wedstrijd betrokken
zijnde speler, teambegeleider of official, official of team, ongeacht
wanneer die kritiek of dat
commentaar gegeven wordt.

1.7

Bij de vaststelling van de ernst van de
overtreding zal de scheidsrechter rekening
dienen te zouden met de context van het
specifieke geval alsmede met de
omstandigheid of de woorden of het gebaar
a
obsceen geacht zou worden,
b
aanstoot zou geven, of
c
een andere persoon zou beledigen.
Overmatig appelleren houdt ondermeer in
a
herhaald appelleren voor hetzelfde
geval,
b
herhaald appelleren in verschillende
gevallen wanneer de bowler/veldspeler
weet dat de batsman niet uit is, met het
doel de scheidsrechter onder druk te
zetten, of
c
het vieren van de val van een wicket
voordat de beslissing door de
scheidsrechter is gegeven.
De regel is niet bedoeld om luid en enthousiast
appelleren tegen te gaan.

Zonder uitzondering overtreden spelers en
teambegeleiders en -officials deze regel
wanneer zij in het openbaar kritiek hebben op
de bij die wedstrijd betrokken officials of
afgeven op een speler of team waartegen zij
gespeeld hebben in verband met een tijdens
die wedstrijd plaatsgevonden hebbend
incident.
Bij de bepaling van de ernst van de
overtreding dient de context waarin de
opmerkingen gemaakt zijn en de ernst van de
grievende opmerkingen meegewogen te
worden.
Ter voorkoming van iedere twijfel: iedere
plaatsing door een speler of teambegeleider of
-official van commentaar op een sociale media
platform (inclusief, maar niet gelimiteerd tot,
Facebook, Twitter, Youtube, Google+,
Pinterest en LinkedIn) zal voor de toepassing
van deze regel geacht worden openbaar te zijn.
Derhalve kan een speler of teamofficial in
overtreding van deze regel zijn wanneer hij op
een dergelijk sociale media platform in enig
bericht kritiek levert of ongepast commentaar
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1.8

geeft op of over enige wedstrijdgerelateerde
gebeurtenis of een bij die wedstrijd betrokken
speler, teambegeleider of -official, official of
team.
Wanneer de toedracht van het
Deze bepaling is bedoeld als kapstokartikel en
gebeurde niet voldoende of duidelijk ziet op alle vormen van minder ernstig gedrag
gedekt wordt door een van de
dat niet gedekt wordt door de bepalingen
voorgaande bepalingen: gedrag dat elders in deze richtlijn (en dat door hun aard
a
in strijd is met de Spirit of ook niet kunnen).
the Game, of
b
het spel in diskrediet brengt. Zo kan (afhankelijk van de ernst en context
van de overtreding) onder 1.8.a vallen
a
gebruik van een niet toegestaan bat,
b
opzettelijk tijdrekken,
c
bedrog tijdens een wedstrijd, inclusief
het pogen een scheidsrechter te
misleiden,
d
niet voldoen aan de bepalingen van
artikel 7.1 van het betreffende
Spelreglement, en
e
ieder gedrag dat als unfair play
beschouwd wordt onder Law 42.
Zo kan (afhankelijk van de ernst en context
van de overtreding) onder 1.8.b vallen
a
openbaar losbandig gedrag,
b
openbaar wangedrag, en
c
ongepaste opmerkingen die de
belangen van het spel kunnen schaden.

Categorie 2
2.1
Op een ernstige wijze in woord of
daad aangeven het niet eens te zijn
met een beslissing van een
scheidsrechter.

"Dissent", inclusief de voorbeelden genoemd
in 1.3, is ernstig wanneer dat gedrag een
element van woede of grof taalgebruik bevat
dat is gericht tegen de scheidsrechter of diens
beslissing, of wanneer er sprake is van een
bovenmatig talmen het spel te hervatten of het
wicket te verlaten, of wanneer er over een
langere periode aanhoudend naar verwezen of
aan gerefereerd wordt.
De omstandigheid dat de scheidsrechter een
foute beslissing genomen heeft of genomen
zou kunnen hebben, kan nimmer als
verdediging of excuus voor een (beschuldiging
van) overtreding van deze regel zijn.

2.2

(Niet gebruikt.)
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2.3

Ernstige openbare kritiek of ernstig
ongepast commentaar op een
wedstrijd gerelateerde gebeurtenis of
een bij die wedstrijd betrokken
zijnde speler, teambegeleider of official, official of team, ongeacht
wanneer die kritiek of dat
commentaar gegeven wordt..

Zonder uitzondering zullen spelers en
teambegeleiders en -officials deze regel
overtreden, indien zij openlijk de bij de
wedstrijd betrokken zijnde officials
bekritiseren of denigrerend spreken over een
speler of team waartegen ze gespeeld hebben,
een en ander in relatie tot gebeurtenissen die in
een wedstrijd plaatsgevonden hebben.
Bij de bepaling van de ernst van de
overtreding dient de context waarin de
opmerkingen gemaakt zijn en de ernst van de
grievende opmerkingen meegewogen te
worden.
Ter voorkoming van iedere twijfel: iedere
plaatsing door een speler of teambegeleider of
-official van commentaar op een sociale media
platform (inclusief, maar niet gelimiteerd tot,
Facebook, Twitter, Youtube, Google+,
Pinterest en LinkedIn) zal voor de toepassing
van deze regel geacht worden openbaar te zijn.
Derhalve kan een speler of teamofficial in
overtreding van deze regel zijn wanneer hij op
een dergelijk sociale media platform in enig
bericht ernstige kritiek levert of ernstig
ongepast commentaar geeft op of over enige
wedstrijd
gerelateerde gebeurtenis of een bij die
wedstrijd betrokken speler, teambegeleider of official, official of team.
Zonder uitzondering overtreden spelers deze
regel indien zij opzettelijk tegen een andere
speler aanlopen of -rennen of een
schouderduw geven.

2.4

Ongepast en opzettelijk fysiek
contact tussen spelers tijdens de
wedstrijd.

2.5

Tijdens het appelleren op een
agressieve wijze op de scheidsrechter
toe stormen of op een agressieve
wijze op hem toelopen.
Opzettelijke en kwaadwillige
Deze bepaling vervangt de artikelen 42.2 en
afleiding of obstructie op het
42.3 van het betreffende Spelreglement niet,
speelveld.
maar is aanvullend daarop.
Op een ongepaste en/of gevaarlijke Deze bepaling verbiedt een fielder of bowler
wijze een bal (of enige andere
niet de bal op een normale wijze de bal naar de
cricketuitrusting zoal een waterfles) stumps (terug) te gooien.
naar of in de buurt of richting van
een speler, een teambegeleider of –
official, een scheidsrechter of een
official gooien.

2.6

2.7
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2.8

2.9

2.10

Bezigen van ernstig obscene, ernstig
kwetsende of aanstootgevende of in
zijn algemeenheid ernstig
beledigende taal of gebaren jegens
een andere speler, teambegeleider of
–official, scheidsrechter, enig andere
official of enige andere persoon
tijdens een wedstrijd.

Het wordt erkend dat er woordenwisselingen
zijn tussen spelers kunnen zijn gedurende het
spel. In plaats van te trachten deze
woordenwisselingen geheel te elimineren,
zullen scheidsrechter op moeten treden
wanneer deze de grens van het betamelijke
overschrijden. De regel is niet bedoeld om
onbeduidend gedrag te bestraffen.

Bij de vaststelling van de ernst van de
overtreding zal de scheidsrechter rekening
dienen te zouden met de context van het
specifieke geval alsmede met de
omstandigheid of de woorden of het gebaar
a
ernstig obsceen geacht zou worden,
b
ernstig aanstoot zou geven, of
c
een and ere persoon ernstig zou
beledigen.
De toestand van de bal veranderen in Deze bepaling vervangt de artikelen 42.2 en
strijd met het bepaalde in Law 42.3, 42.3 van het betreffende Spelreglement niet,
zoals deze Law gewijzigd is in
maar is aanvullend daarop.
artikel 42.1 van het betreffende
Spelreglement.
Enige handeling waardoor het waarschijnlijk is
dat de toestand van de bal veranderd wordt en
die niet specifiek toegestaan zijn in Law
42.3(a) kan als oneerlijk (“unfair”) beschouwd
worden. De volgende handelingen zijn niet
toegestaan (deze lijst met handelingen is niet
limitatief, maar opgenomen ter illustratie):
a
de bal opzettelijk op de grond gooien
met als doel de bal ruwer te maken;
b
enige kunstmatige stof op de bal
aanbrengen; enige niet-kunstmatige
stof op de bal aanbrengen voor enig
ander doel dan de bal op te poetsen;
c
de naad van de bal ophalen of op enige
andere wijze verstoren of manipuleren;
d
de oppervlakte van de bal met de
nagels of enig voorwerp (be)krassen.

Iedere poging een wedstrijd te
manipuleren voor een ongepaste
strategische of tactische reden.

De scheidsrechters zullen hun goed verstand
gebruiken bij de hantering van de regel dat een
handeling die gericht is op het handhaven of
verbeteren van de toestand van de bal, voor
zover daarbij geen kunstmatige stoffen worden
gebruikt, toegestaan is. Enige handeling met
het doel de bal te beschadigen of de slijtage
van de bal te versnellen, is niet toegestaan.
Deze bepaling beoogt het manipuleren van een
wedstrijd voor strategische of tactische
redenen (zoals het expres verliezen van een
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2.11

wedstrijd om de stand op de ranglijst te
beïnvloeden) te voorkomen. Zij is ook van
toepassing op het ongepast manipuleren van de
netto run rate of enige andere voor de ranglijst
of herindeling belangrijke zaken.
De aanvoerder van een team dat schuldig is
aan een dergelijk gedrag is verantwoordelijk
(en daarvoor strafbaar) voor enige overtreding
van deze bepaling.
Wanneer de toedracht van het
Deze bepaling is bedoeld als kapstokartikel en
gebeurde niet voldoende of duidelijk ziet op alle vormen van ernstig gedrag dat niet
gedekt wordt door een van de
gedekt wordt door de bepalingen elders in
voorgaande bepalingen: gedrag dat deze richtlijn (en dat door hun aard ook niet
a
in strijd is met de Spirit of kunnen).
the Game, of
b
het spel in diskrediet brengt. Zie de opmerkingen bij 1.8 voor voorbeelden
van gedrag dat, afhankelijk van de ernst en de
context van de overtreding, onder deze
bepaling kan vallen.

Categorie 3
3.1
Intimidatie van een scheidsrechter of
een official, hetzij door taal hetzij
door gedrag (inclusief gebaren).
3.2
Bedreiging met geweld van een
andere speler, teambegeleider of official of enige andere persoon
(waaronder een toeschouwer).
3.3
Wanneer de toedracht van het
gebeurde niet voldoende of duidelijk
gedekt wordt door een van de
voorgaande bepalingen: gedrag dat
a
in strijd is met de Spirit of
the Game, of
b
het spel in diskrediet brengt.

3.4

Dit houdt ondermeer in appelleren op een
agressieve of (be)dreigende wijze.
Deze bepaling is niet bedoeld voor het
bedreigen of aanvallen van scheidsrechters of
officials, hetgeen valt onder bepaling 4.1.
Deze bepaling is bedoeld als kapstokartikel en
ziet op alle vormen van zeer ernstig gedrag dat
niet gedekt wordt door de bepalingen elders in
deze richtlijn (en dat door hun aard ook niet
kunnen).

Zie de opmerkingen bij 1.8 voor voorbeelden
van gedrag dat, afhankelijk van de ernst en de
context van de overtreding, onder deze
bepaling kan vallen.
Bezigen van enige taal of het maken Bij de beoordeling van de ernst van een
van enig gebaar die/dat kwetsend of overtreding dient rekening gehouden te
aanstootgevend, beledigend,
worden met de mate waarin het gedrag geacht
vernederen, intimiderend,
moet worden (een normaal persoon) te
bedreigend, kleinerend of
kwetsen en of het specifiek tegen een of
belasterend is jegens een ander op meerdere bepaalde personen gericht was.
grond van diens ras, godsdienst,
geslacht, huidskleur, afstamming of
nationale of etnische afkomst.

Categorie 4
4.1
Bedreiging met geweld van een
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4.2

4.3
4.4

4.5

scheidsrechter of official.
Fysiek geweld tegen een andere
speler, teambegeleider of –official,
scheidsrechter, official of enige
andere persoon (waaronder een
toeschouwer).
Enige geweldsdaad op het speelveld.
Wanneer de toedracht van het
gebeurde niet voldoende of duidelijk
gedekt wordt door een van de
voorgaande bepalingen: gedrag dat
a
in strijd is met de Spirit of
the Game, of
b
het spel in diskrediet brengt.

Deze bepaling is bedoeld als kapstokartikel en
ziet op alle vormen van uitermate ernstig
gedrag dat niet gedekt wordt door de
bepalingen elders in deze richtlijn (en dat door
hun aard ook niet kunnen).

Zie de opmerkingen bij 1.8 voor voorbeelden
van gedrag dat, afhankelijk van de ernst en de
context van de overtreding, onder deze
bepaling kan vallen.
Bezigen van enige taal of het maken Zie het commentaar bij 3.3 aangaande de ernst
van enig gebaar die/dat op een
van de overtreding.
ernstige wijze kwetsend of
aanstootgevend, beledigend,
vernederen, intimiderend,
bedreigend, kleinerend of
belasterend is jegens een ander op
grond van diens ras, godsdienst,
geslacht, huidskleur, afstamming of
nationale of etnische afkomst.

Categorie
1
Eerste overtreding:
Tweede overtreding binnen 12
maanden:

Straffen
Waarschuwing of schorsing van 1 wedstrijd.
Schorsing van maximaal 2 wedstrijden.

Derde overtreding binnen 12 maanden: Schorsing van 2 tot 4 wedstrijden.
Vierde en volgende overtreding binnen Schorsing van 4 tot 8 wedstrijden.
12 maanden:
2

Eerste overtreding:

Schorsing van 1 of 2 wedstrijden.

Tweede overtreding binnen 12
maanden:

Schorsing van 2 tot 4 wedstrijden.

Derde overtreding binnen 12 maanden: Schorsing van 4 tot 8 wedstrijden.
Vierde en volgende overtreding binnen Schorsing van 8 wedstrijden tot 1 jaar.
12 maanden:
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3

Eerste overtreding:

Schorsing van 2 tot 4 wedstrijden.

Tweede overtreding binnen 12
maanden:

Schorsing van minimaal 4 wedstrijden tot
maximaal 1 jaar.

8

Derde overtreding binnen 12 maanden: Schorsing van minimaal 1 jaar, dan wel een
definitieve ontzegging.
4

Eerste overtreding:

Schorsing van minimaal 4 wedstrijden, dan
wel een definitieve ontzegging.

Tweede overtreding binnen 12
maanden:

Schorsing van minimaal 1 jaar, dan wel een
definitieve ontzegging.

Er is sprake van een tweede of volgende overtreding als hierboven bedoeld wanneer de overtreding
onder dezelfde bepaling van deze, of enige voorafgaande, Richtlijn valt.
Wanneer een speler of teambegeleider of -official schuldig is aan twee (of meer) overtredingen van
bepalingen in deze Richtlijn en die overtredingen geen betrekking hebben op hetzelfde geval of
dezelfde situatie, en de speler voor elk van die overtredingen apart gestraft wordt, dan zal de
Tuchtcommissie bepalen dat de tenuitvoerlegging van de straffen cumulatief zal plaatsvinden.
Wanneer een speler of teambegeleider of -official schuldig is aan twee (of meer) overtredingen van
bepalingen in deze Richtlijn en die overtredingen betrekking hebben op hetzelfde geval of dezelfde
situatie, en de speler voor elk van die overtredingen apart gestraft wordt, dan kan de
Tuchtcommissie bepalen dat de tenuitvoerlegging van de straffen gelijktijdig zal plaatsvinden.

Artikel 3
1
Deze Richtlijn treedt in werking op 27 mei 2015 en blijft van kracht tot een nieuwe
Richtlijn in werking treedt.
2.
Deze Richtlijn is uitsluitend van toepassing op feiten die na het tijdstip van in werking
treden van deze Richtlijn voorvallen.

