
 
 

Procedure & beleid “Vuurwerk” 
 
Al langere tijd heerst er in de maatschappij een discussie over vuurwerk. Bij de KNHB hebben we 
de afgelopen seizoenen een toenemend aantal vuurwerkincidenten gezien op en rondom de 
hockeyvelden met helaas brandwonden, gehoorschade, rookoverlast en schade aan 
complexen/velden tot gevolg. Vuurwerk wordt steeds zwaarder, het aantal incidenten neemt toe en 
risico’s zijn niet meer te verantwoorden. Zeker niet als we ons realiseren dat op de verenigingen 
vaak veel kinderen aanwezig zijn. Vuurwerk kan daarnaast het wedstrijdverloop verstoren én 
verenigingsbestuurders kunnen aansprakelijk gesteld worden bij (ernstige) incidenten. 
 
De KNHB is van mening dat het een must is om op zeer korte termijn met dit onderwerp aan de slag 
te gaan. Als eerste concrete actie hebben wij daarom gekeken wat de richtlijnen van de overheid 
zijn met betrekking tot vuurwerk. Deze regelgeving is helder: afsteken van vuurwerk (m.u.v. 31 
december of vergund) is verboden. De wetgeving geldt voor iedereen en daaruit kan worden 
geconcludeerd dat verenigingen dus zelf verantwoordelijk zijn voor de handhaving op de eigen 
accommodatie. Om misverstanden te voorkomen vinden wij het belangrijk om te benadrukken dat 
ons beleid niet is om vuurwerk te verbieden; de inzet van de KNHB is vooral verenigingen te wijzen 
op hun verantwoordelijkheid en verplichting om de wet te handhaven. Dit alles sluit 1-op-1 aan op 
de reglementen van de KNHB, waarin staat dat verenigingen verantwoordelijk zijn voor het gedrag 
van iedereen die zich op de verenigingsaccommodatie bevindt én dat verenigingen zorg dienen te 
dragen voor een ordelijk/ongestoord verloop van alle wedstrijden. 

 
De play-offs, kampioenschappen en wedstrijden in de Gold- en Silver Cup kunnen gezien de 
toeschouwersaantallen gezien worden als (grootschalige) evenementen. De organisatie van deze 
wedstrijden vraagt qua beheersbaarheid/veiligheid van iedereen extra inspanning. Daarbij komt 
nog eens de extra media-aandacht. Dit is voor de KNHB reden om het onderwerp “vuurwerk” 
specifiek onder de aandacht te brengen bij verenigingen die betrokken zijn bij de bekercompetitie, 
play-offs en kampioenschappen. 
 
Daarom vraagt de KNHB (in lijn met de wetgeving en de KNHB-reglementen) de 
verenigingen in de aanloop naar en tijdens de play-offs/kampioenschappen en 
bekerwedstrijden al het mogelijke te ondernemen om vuurwerk tegen te gaan; 
zowel preventief als beheersmatig en repressief. 
 
Onder vuurwerk verstaan we: vuurwerk, bengaals vuur én rookpotten! 
 
Wij zijn van mening dat we vuurwerk alleen van hockeyverenigingen kunnen verbannen wanneer 
verenigingen en KNHB samen optrekken. Uiteraard zal de KNHB de verenigingen hierbij zo goed als 
mogelijk ondersteunen. Wij treden over de gewenste ondersteuning graag met jullie in overleg. Wij 
realiseren ons dat de gewenste gedragsverandering tijd gaat kosten. Adequaat en consequent 
handelen is hierbij een must. De focus vanuit de KNHB zal dan ook vooral liggen op bewustwording. 
We vinden het vooral belangrijk dat de verenigingen aan de slag gaan met dit onderwerp, dat 
risico’s worden ingeperkt en het aantal incidenten afneemt. Indien er onverhoopt toch een incident 
plaatsvindt, zullen wij de vereniging altijd vragen welke preventieve maatregelen de vereniging 
heeft genomen en de wijze waarop een incident is aangepakt/afgehandeld beoordelen. Wanneer we 
vaststellen dat een vereniging onvoldoende actie heeft ondernomen en/of herhaaldelijk wangedrag 
bij dezelfde vereniging plaatsvindt, dan kan de KNHB conform de geldende reglementen actie 

ondernemen. Nogmaals, handhaving is in eerste instantie nadrukkelijk geen doel op zich, de focus 
ligt echt op bewustwording! 

 
Bijgaand treffen jullie een protocol “vuurwerk op- en rondom het veld” aan. Dit protocol is 
gedeeld met alle officials en zal stringent worden gevolgd. Wij verzoeken jullie daarom vriendelijk 
om dit beleid onder de aandacht te brengen binnen jullie vereniging. 
 
Wij vertrouwen erop samen met jullie op weg te gaan naar vuurwerkvrije hockeyverenigingen! 

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

 

Geen KNHB-Floormanager aanwezig? 
Verdere actie BG. 

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). 

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

 

PROTOCOL VUURWERK KNHB 

 

  A. Vuurwerk rondom speelveld (bv. op tribune)  

Geen hinder wedstrijddeelnemers! 
 

 
 

 

     Schakelen met verenigingscontactpersoon / bestuur.  
 

 

  VUURWERK INCIDENT  
 

  B. Rook hinderlijk over veld of harde knal  
 

 
 

 
 

  
 

 

     Schakelen met verenigingscontactpersoon / bestuur.  

 

 

 

 

  C. Vuurwerk (brandend) op veld  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

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. 

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

 

Geen KNHB-Floormanager aanwezig? 
Verdere actie BG. 

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

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. 

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). 

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

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). 

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

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


