
VUURWERK INCIDENTPROTOCOL VUURWERK KNHB

A. Vuurwerk rondom speelveld (bv. op tribune) B. Rook hinderlijk over veld of harde knal

Geen hinder wedstrijddeelnemers!

Wanneer rook hinderlijk over het veld trekt of een harde 
knal hoorbaar is wordt de wedstrijd altijd (tijdelijk) stilgelegd 
op initiatief van de Bondsgedelegeerde (scheidsrechters 

grijpen alleen zelf in bij een direct veiligheidsissue).

KNHB-Floormanager (FM) aanwezig? 
Verdere actie FM (FM overlegt eerst kort met BG).

Geen KNHB-Floormanager aanwezig? 
Verdere actie BG.

Consequenties voor de wedstrijd bij vuurwerk
1e x | Spelers blijven (indien situatie dit toelaat) op het veld
2e x | Spelers blijven (indien situatie dit toelaat) op het veld
3e x | Wedstrijd tijdelijk staken (streven max. 5 minuten) > 
iedereen moet van het veld af.
4e x | Wedstrijd wordt definitief gestaakt (terughoudend).

Bericht stadionspeaker
We verzoeken jullie te stoppen met het afsteken van 
vuurwerk. Afsteken van vuurwerk is verboden. Je brengt de 
gezondheid en veiligheid van je medesupporters en de 
spelers in gevaar. Bij herhaling kan de wedstrijd tijdelijk of 
definitief worden gestaakt!

Melding incident bij KNHB
BG maakt in verslag melding van incident bij de KNHB.

Schakelen met verenigingscontactpersoon / bestuur.

C. Vuurwerk (brandend) op veld

Wedstrijd wordt direct stilgelegd op initiatief van de 
scheidsrechters (of BG). 

De arbitrage en spelers nemen nadrukkelijk fysieke afstand 
van het vuurwerk en blijven er in alle gevallen vanaf. Het 
bestuur en/of veiligheidspersoneel van de thuisspelende 
vereniging laat het vuurwerk uitbranden en pakt in geen 
geval het brandende vuurwerk in de hand. Pas als het 

vuurwerk gedoofd of afgegaan is, verwijdert de vereniging de 
restanten, waarna de scheidsrechters de wedstrijd hervatten.  

Consequenties voor de wedstrijd bij vuurwerk
1e x | Spelers blijven op het veld indien situatie dat toelaat, 
zo niet, dan moet iedereen van het veld af.
2e x | Wedstrijd tijdelijk staken (streven max. 5 minuten) > 
iedereen moet van het veld af.
3e x | Wedstrijd wordt definitief gestaakt (terughoudend).

Melding incident bij KNHB
BG maakt in verslag melding van incident bij de KNHB.

KNHB-Floormanager (FM) aanwezig? 
Verdere actie FM (FM overlegt eerst kort met BG).

Geen KNHB-Floormanager aanwezig? 
Verdere actie BG.

Schakelen met verenigingscontactpersoon / bestuur.

Direct actie vereniging
• Ingrijpen, daders traceren en identificeren
• Omroepbericht speaker (zie standaard tekst)
• Alles in werking stellen om herhaling te voorkomen!

Melding incident bij KNHB
BG maakt in verslag melding van incident bij de KNHB.

Direct actie vereniging
• Ingrijpen, daders traceren en identificeren
• Omroepbericht speaker (zie standaard tekst)
• Alles in werking stellen om herhaling te voorkomen!


