
Speler fysiek/agressie 

Omschrijving        Oriëntatiepunt

Weg(duwen), hard inkomen, vasthouden, omverlopen (onbeholpen actie)  1 wedstrijd

Agressie: slaan of schoppen tegen boarding, doelen, dug-outs    1 wedstrijd
of andere zaken op of rondom het veld
 
Trappende beweging, slaande beweging, spugen, kopstoot-beweging,   2 wedstrijden
opzettelijk de bal (richting een tegenstander) gooien of slaan, 
stick gooien - allen niet raak

Agressie: trappen, slaan, stompen, spugen, kopstoot,     3 wedstrijden
elleboogstoot, stick/bal gooien - raak 
 
Ernstige agressie: meerdere keren trappen, slaan,     6 wedstrijden
stompen, spugen, kopstoot, elleboogstoot - raak (mishandeling)
 

Strafverhogende en/of strafverminderende factoren
- Buiten duel
- Buiten de wedstrijd
- Met stick
- Met letsel/schade
- Waarde beschadigde goederen
- Tegen scheidsrechter/begeleider
- Recidive
- Niveau team
- Leeftijd speler
- Uitlokking slachtoffer
- Negatieve/schadelijke gevolgen speler
- Spijtbetuiging speler
- Alternatieve straf opgelegd door vereniging

Speler verbaal/belediging/bedreiging/discriminatie

Omschrijving        Oriëntatiepunt

Verbaal wangedrag       1 wedstrijd

Verbaal wangedrag, schelden met ziekten     2 wedstrijden

Discriminatie        2-6 wedstrijden

Bedreiging        3-8 wedstrijden
 

Strafverhogende en/of strafverminderende factoren
- Buiten de wedstrijd
- Tegen scheidsrechter/begeleider/speler
- Recidive
- Niveau team
- Leeftijd speler
- Uitlokking slachtoffer
- Negatieve/schadelijke gevolgen speler
- Spijtbetuiging speler
- Alternatieve straf opgelegd door vereniging

Oriëntatiepunten voor strafoplegging



Begeleider fysiek/agressie (en scheidsrechter tegen speler/begeleider)

Omschrijving        Oriëntatiepunt

Agressie door het slaan of schoppen tegen boarding, doelen,    1 wedstrijd
dug-outs of andere zaken op of rondom het veld
 
Weg(duwen), vasthouden, omverlopen     2 wedstrijden
 
Trappende beweging, slaande beweging, spugen, kopstoot-beweging  3 wedstrijden
- allen niet raak

Agressie zoals trappen, slaan, stompen, spugen, kopstoot, elleboogstoot - raak  5 wedstrijden

Ernstige agressie: meerdere keren trappen, slaan, stompen, spugen,   8 wedstrijden
kopstoot, elleboogstoot – raak (mishandeling)
 

Strafverhogende en/of strafverminderende factoren
- Buiten de wedstrijd
- Met stick
- Met letsel/schade
- Waarde beschadigde goederen
- Tegen scheidsrechter/begeleider/speler
- Recidive
- Niveau team
- Leeftijd begeleider
- Uitlokking slachtoffer
- Negatieve/schadelijke gevolgen begeleider
- Spijtbetuiging begeleider
- Alternatieve straf opgelegd door vereniging

Begeleider verbaal/belediging/bedreiging/discriminatie 
(en scheidsrechter tegen speler/begeleider)

Omschrijving        Oriëntatiepunt

Verbaal wangedrag       1 wedstrijd

Verbaal wangedrag, schelden met ziekten     2 wedstrijden

Discriminatie        2-6 wedstrijden

Bedreiging        3-8 wedstrijden

Strafverhogende en/of strafverminderende factoren
- Buiten de wedstrijd
- Tegen scheidsrechter/begeleider/speler
- Recidive
- Niveau team
- Leeftijd begeleider
- Uitlokking slachtoffer
- Negatieve/schadelijke gevolgen begeleider
- Spijtbetuiging begeleider
- Alternatieve straf opgelegd door vereniging

Oriëntatiepunten voor strafoplegging


