
	  

SPORT	  SPORTIEF!	  

Beleid	  rode	  en	  gele	  kaarten	  bij	  MHC	  Alliance.	  
 
Sportiviteit	  en	  respect	  zijn	  voor	  Alliance	  zeer	  belangrijke	  zaken.	  Namens	  het	  bestuur	  van	  Alliance	  
waakt	  de	  Fair	  Play-‐commissie	  hierover.	  
	  
Hoe	  sportief	  we	  in	  het	  veld	  zijn,	  blijkt	  uit	  de	  rode	  en	  gele	  kaarten	  die	  spelers	  uitgereikt	  krijgen.	  Hoe	  
minder,	  des	  te	  beter	  natuurlijk.	  Om	  dat	  te	  bevorderen,	  hebben	  we	  besloten	  om	  aan	  het	  krijgen	  van	  
een	  kaart	  een	  financieel	  gevolg	  te	  koppelen:	  vanaf	  het	  seizoen	  2010/2011	  moeten	  spelers	  die	  een	  
gele	  of	  rode	  kaart	  krijgen	  zelf	  de	  administratiekosten	  van	  de	  KNHB	  betalen	  plus	  een	  opslag	  van	  €2,50.	  
Bij	  veldhockey	  geldt	  dat	  voor	  de	  tweede	  gele	  kaart,	  voor	  zaalhockey	  zelfs	  al	  voor	  de	  eerste	  gele	  kaart.	  
Pas	  dus	  op	  je	  tellen	  en	  Sport	  Sportief!	  
	  
De	  totale	  kosten	  voor	  een	  rode	  of	  gele	  kaart	  zijn:	  
	  
	   Jeugd	   Senioren	  
Veldhockey	   €10,-‐	  voor	  elke	  rode	  kaart	  en	  elke	  

tweede	  en	  volgende	  gele	  kaart	  
€15,-‐	  voor	  elke	  rode	  kaarte	  en	  elke	  
tweede	  en	  volgende	  gele	  kaart	  

Zaalhockey	   €10,-‐	  voor	  elke	  rode	  kaart	  en	  elke	  
eerste	  en	  volgende	  gele	  kaart	  

€15,-‐	  voor	  elke	  rode	  kaart	  en	  elke	  
eerste	  en	  volgende	  gele	  kaart	  

	  

Wat	  zijn	  de	  KNHB-‐regels?	  
	  
Hier	  volgen	  de	  belangrijkste	  regels	  uit	  het	  Tuchtreglement	  (TR)van	  de	  KNHB	  over	  de	  rode	  en	  gele	  
kaarten.	  Al	  deze	  regels	  gelden	  óók	  voor	  coaches	  en	  teambegeleiders.	  Maar	  zij	  krijgen	  in	  het	  uiterste	  
geval	  geen	  speelverbod	  opgelegd	  maar	  een	  verbod	  tot	  begeleiden	  vanaf	  de	  teambank.	  Let	  op:	  de	  
regels	  gelden	  zowel	  voor	  veldhockey	  als	  voor	  zaalhockey.	  Bij	  zaalhockey	  gelden	  echter	  strengere	  
normen	  voor	  gele	  kaarten.	  
	  

1. De	  gele	  kaarten	  (tijdelijke	  verwijderingen)	  worden	  per	  seizoen	  geteld	  (TR	  4.9).	  	  
	  

2. Gele	  kaarten	  voor	  een	  coach	  worden	  afzonderlijk	  geteld	  tenzij	  de	  coach	  tegelijkertijd	  speler	  
is	  van	  het	  betrokken	  team.	  Let	  wel:	  kaarten	  voor	  coaches	  zijn	  persoonlijke	  kaarten.	  Dit	  
betekent	  dat	  de	  kaarten	  van	  een	  coach	  bij	  elkaar	  worden	  geteld	  ongeacht	  de	  vereniging	  waar	  
de	  kaarten	  behaald	  zijn.	  De	  competitieleider	  van	  de	  KNHB	  kan	  aangeven	  bij	  welke	  vereniging	  
de	  coach	  de	  straf	  moet	  uitzitten	  (TR	  5.4).	  	  

	  
3. Wanneer	  een	  aanvoerder	  een	  gele	  kaart	  krijgt	  voor	  wangedrag	  van	  zijn	  of	  haar	  team,	  is	  deze	  

kaart	  niet	  voor	  de	  aanvoerder	  persoonlijk	  mits	  de	  scheidsrechter	  dit	  duidelijk	  op	  het	  
wedstrijdformulier	  heeft	  genoteerd.	  Er	  volgt	  dan	  alleen	  een	  spelstraf	  (TR	  4.1	  b).	  	  

	  
4. Het	  speelverbod	  geldt	  tot	  en	  met	  de	  dag	  dat	  de	  schorsing	  is	  uitgezeten.	  (TR	  5.3)	  	  

	  



5. Wanneer	  een	  speler	  voor	  meerdere	  teams	  uitkomt	  (bijv.	  jongens	  A1	  en	  Heren	  1)	  moet	  het	  
speelverbod	  worden	  uitgevoerd	  bij	  het	  team	  waarin	  de	  speler	  de	  meeste	  gele	  kaarten	  heeft	  
gekregen.	  Bij	  een	  gelijk	  aantal	  gele	  kaarten	  per	  team	  beslist	  de	  competitieleider	  van	  de	  KNHB	  
(TR	  5.4).	  

	  
6. Een	  vereniging	  moet	  alle	  speelverboden	  die	  het	  gevolg	  zijn	  van	  gele	  kaarten	  opleggen	  tijdens	  

de	  eerstvolgende	  door	  de	  hockeybond	  uitgeschreven	  en	  volledig	  te	  spelen	  wedstrijd(en)	  (TR	  
4.4	  c	  en	  4.4	  d).	  	  

	  
7. Als	  de	  speelverboden	  niet	  meer	  in	  hetzelfde	  seizoen	  kunnen	  plaatsvinden,	  moeten	  ze	  in	  de	  

eerste	  door	  de	  hockeybond	  uitgeschreven	  en	  volledig	  te	  spelen	  wedstrijd(en)	  van	  het	  
volgende	  seizoen	  worden	  uitgevoerd	  (TR	  4.10).	  	  

	  
8. Tegen	  een	  speelverbod	  als	  gevolg	  van	  gele	  kaarten	  is	  geen	  beroep	  mogelijk	  (TR	  4.8).	  	  

Wat	  betekent	  een	  gele	  kaart?	  
	  

	   Veldhockey	   	   Zaalhockey	  
1e	  gele	  kaart	   Geen	  consequenties	   Geen	  consequenties;	  melding	  aan	  de	  

vereniging	  en	  €10/15	  bijdrage	  in	  de	  
administratiekosten.	  

2e	  gele	  kaart	   Geen	  consequenties;	  melding	  aan	  de	  
vereniging	  en	  €10/15	  bijdrage	  in	  de	  
administratiekosten.	  

Speelverbod	  voor	  de	  eerstvolgende	  
zaalhockeywedstrijd;	  melding	  aan	  
vereniging	  en	  betrokken	  speler/coach	  
en	  €10/15	  bijdrage	  in	  de	  
administratiekosten.	  

3e	  gele	  kaart	   Speelverbod	  voor	  de	  eerstvolgende	  
wedstrijd;	  melding	  aan	  vereniging	  en	  
betrokken	  speler/coach	  en	  €10/15	  
bijdrage	  in	  de	  administratiekosten.	  

Speelverbod	  voor	  de	  eerstvolgende	  
zaalhockeywedstrijd;	  melding	  aan	  
vereniging	  en	  betrokken	  speler/coach	  
en	  €10/15	  bijdrage	  in	  de	  
administratiekosten.	  

4e	  gele	  kaart	   Geen	  consequenties;	  melding	  aan	  
vereniging	  en	  €10/15	  bijdrage	  in	  de	  
administratiekosten.	  

Speelverbod	  voor	  de	  eerstvolgende	  
2	  zaalhockeywedstrijden;	  melding	  aan	  
vereniging	  en	  betrokken	  speler/coach	  
en	  €	  10/15	  bijdrage	  in	  de	  
administratiekosten.	  

5e	  gele	  kaart	  en	  
volgende	  gele	  
kaarten	  

Speelverbod	  voor	  de	  eerstvolgende	  
2	  wedstrijden;	  melding	  aan	  vereniging	  
en	  betrokken	  speler/coach	  en	  €10/15	  
bijdrage	  in	  de	  administratiekosten.	  

Speelverbod	  voor	  de	  eerstvolgende	  
2	  zaalhockeywedstrijden;	  melding	  aan	  
vereniging	  en	  betrokken	  speler/coach	  
en	  €10/15	  bijdrage	  in	  de	  
administratiekosten.	  

	  

Wat	  doet	  de	  Fair	  Play-‐commissie	  met	  rode	  kaarten?	  
	  
Rode	  kaarten	  in	  Alliance-‐teams	  en	  andere	  misdragingen	  van	  leden	  op	  of	  rond	  de	  velden	  worden	  
altijd	  door	  de	  commissie	  behandeld,	  los	  van	  de	  eventuele	  stappen	  die	  ook	  door	  de	  KNHB	  worden	  
genomen.	  Als	  vuistregel	  bij	  rode	  kaarten	  geldt,	  net	  zoals	  de	  KNHB	  dat	  doet,	  dat	  een	  ‘verbale	  rode	  



kaart’	  leidt	  tot	  een	  schorsing	  van	  één	  wedstrijd	  en	  een	  ‘fysieke	  rode	  kaart’	  tot	  een	  schorsing	  van	  
twéé	  wedstrijden.	  
	  
Maar	  ook	  ongepast	  gedrag	  buiten	  de	  velden	  in	  relatie	  tot	  Alliance	  en	  hockey,	  worden	  door	  de	  
commissie	  beoordeeld.	  Er	  is	  geen	  verschil	  in	  behandeling	  van	  jeugd-‐	  en	  senior	  leden.	  Wel	  wordt	  aan	  
jeugdleden	  gevraagd	  om	  een	  ‘eigen	  verklaring’	  in	  te	  sturen	  over	  wat	  er	  gebeurd	  is.	  
	  
Uitspraken	  door	  de	  Fair	  Play	  commissie	  opgelegd,	  kunnen	  op	  verzoek	  door	  het	  lid	  in	  ‘hoger	  beroep’	  
worden	  voorgelegd	  aan	  het	  bestuur	  van	  de	  vereniging.	  De	  uitspraak	  daarna	  is	  bindend.	  
	  

Veelgestelde	  vragen	  
	  

• Wat	  zijn	  de	  standaardstraffen	  van	  de	  KNHB?	  In	  het	  seizoen	  2012/2013	  is	  de	  standaardstraf	  
bij	  een	  rode	  kaart:	  

o Voor	  een	  verbale	  overtreding:	  minimaal	  1	  wedstrijd.	  	  
o Voor	  een	  verbale	  overtreding	  waarbij	  scheldwoorden	  dan	  wel	  ernstige	  ziektes	  worden	  

aangeduid:	  minimaal	  2	  	  wedstrijden.	  	  
o Voor	  een	  fysieke	  overtreding:	  minimaal	  2	  wedstrijden.	  

	  
• Mag	  een	  vereniging	  een	  schorsing	  (na	  3	  of	  6	  gele	  kaarten)	  uitstellen	  tot	  er	  een	  brief	  van	  de	  

KNHB	  ontvangen	  is?	  
Nee,	  de	  brief	  van	  de	  bond	  aan	  de	  verenigingen	  over	  het	  aantal	  gele	  kaarten	  is	  een	  
ruggensteuntje.	  Een	  vereniging	  moet	  zelf	  de	  administratie	  van	  de	  schorsingen	  bijhouden.	  

	  
• Een	  speler	  die	  ook	  coach	  is,	  krijgt	  gele	  kaarten	  als	  speler	  en	  als	  coach.	  Moeten	  die	  bij	  elkaar	  

worden	  opgeteld?	  
Alleen	  als	  de	  speler	  ook	  coach	  is	  van	  hetzelfde	  team.	  	  

	  
• Wordt	  een	  aanvoerderskaart	  als	  een	  gele	  kaart	  voor	  de	  aanvoerder	  genoteerd?	  

Nee.	  Wanneer	  een	  aanvoerder	  een	  gele	  kaart	  krijgt	  voor	  wangedrag	  van	  zijn	  of	  haar	  team,	  is	  
deze	  kaart	  niet	  voor	  de	  aanvoerder	  persoonlijk	  mits	  de	  scheidsrechter	  dit	  duidelijk	  op	  het	  
wedstrijdformulier	  heeft	  genoteerd.	  Een	  spelstraf	  is	  dan	  voldoende.	  	  

	  
• Onderneemt	  de	  Fair	  Play-‐commissie	  ook	  acties	  richting	  (leden	  van)	  andere	  verenigingen?	  

Nee.	  De	  Fair	  Play-‐commissie	  doet	  uitsluitend	  een	  uitspraak	  over	  Alliance	  en	  haar	  leden.	  
Andere	  clubs	  en/of	  leden	  van	  andere	  verenigingen	  vallen	  niet	  onder	  onze	  
verantwoordelijkheid.	  In	  voorkomende	  gevallen	  zal	  de	  Fair	  Play-‐commissie	  wel	  het	  
verantwoordelijke	  bestuurslid	  van	  Alliance	  verzoeken	  contact	  op	  te	  nemen	  met	  en/of	  
stappen	  te	  nemen	  richting	  (leden	  van)	  andere	  verenigingen,	  het	  District	  en/of	  de	  KNHB.	  

	  
• Als	  een	  speler	  gele	  kaarten	  haalt	  bij	  (bijvoorbeeld)	  JA1	  en	  bij	  Heren	  1,	  waar	  moet	  hij	  dan	  de	  

schorsing	  uitzitten?	  
Wanneer	  een	  speler	  voor	  meerdere	  teams	  uitkomt,	  moet	  het	  speelverbod	  worden	  
uitgevoerd	  bij	  het	  team	  waarin	  de	  speler	  de	  meeste	  gele	  kaarten	  heeft	  gekregen.	  Bij	  een	  
gelijk	  aantal	  gele	  kaarten	  per	  team	  beslist	  de	  competitieleider	  van	  de	  KNHB.	  	  

	  
• Is	  twee	  geel	  altijd	  rood?	  

Nee,	  in	  principe	  is	  twee	  keer	  groen	  geel	  en	  twee	  keer	  geel	  rood.	  Maar	  omdat	  in	  sommige	  
situaties	  deze	  verzwaring	  te	  zwaar	  kan	  zijn,	  is	  het	  ook	  mogelijk	  een	  tweede	  kaart	  van	  gelijke	  
kleur	  te	  krijgen.	  De	  scheidsrechter	  bepaalt	  –	  en	  noteert	  dus	  op	  het	  wedstrijdformulier	  –	  of	  de	  
tweede	  gele	  kaart	  leidt	  tot	  een	  rode	  kaart,	  die	  als	  één	  keer	  geel	  en	  één	  keer	  rood	  worden	  



geregistreerd	  of	  dat	  het	  een	  tweede	  gele	  kaart	  is,	  die	  ook	  zo	  wordt	  vastgelegd.	  
Een	  speler	  die	  al	  een	  gele	  kaart	  heeft	  voor	  een	  bepaald	  soort	  overtreding	  en	  deze	  
overtreding	  herhaalt,	  krijgt	  rood.	  De	  scheidsrechter	  noteert	  dan	  op	  het	  wedstrijdformulier	  
een	  gele	  kaart	  én	  een	  rode	  kaart	  (beide	  kaarten	  worden	  genoteerd).	  	  
Voor	  een	  speler	  die	  al	  een	  gele	  kaart	  heeft	  voor	  een	  niet-‐fysieke	  overtreding	  en	  daarna	  een	  
gele	  kaart	  krijgt	  voor	  een	  fysieke	  overtreding,	  geldt	  de	  tweede	  gele	  kaart	  voor	  de	  resterende	  
speelduur	  van	  de	  wedstrijd.	  Op	  het	  wedstrijdformulier	  worden	  twee	  gele	  kaarten	  genoteerd.	  	  

	  
• Wat	  moet	  een	  vereniging	  doen	  als	  een	  jeugdlid	  een	  rode	  kaart	  krijgt?	  

Wanneer	  een	  jeugdspeler	  een	  rode	  kaart	  krijgt	  voor	  een	  fysieke	  of	  een	  verbale	  overtreding	  
moet	  de	  vereniging	  ervoor	  zorgen	  dat	  het	  bondsbureau	  het	  ‘Meldingsformulier	  Wangedrag	  
Junioren’	  voor	  12.00	  uur	  op	  de	  tweede	  maandag	  na	  de	  dag	  waarop	  de	  betrokken	  wedstrijd	  is	  
gespeeld,	  heeft	  ontvangen.	  Dit	  formulier	  geldt	  als	  verklaring	  van	  de	  vereniging.	  Een	  door	  de	  
jeugdspeler	  zelf	  geschreven	  verhaal	  (verklaring)	  stelt	  de	  Tuchtcommissie	  erg	  op	  prijs.	  	  

	  
• Kan	  je	  in	  beroep	  gaan	  tegen	  een	  uitspraak	  van	  de	  Tuchtcommissie?	  

Niet	  altijd;	  in	  de	  uitspraak	  van	  de	  Tuchtcommissie	  staat	  duidelijk	  beschreven	  of	  beroep	  
mogelijk	  is.	  Lees	  daarom	  de	  uitspraakbrief	  goed	  door.	  Beroep	  is	  overigens	  nooit	  mogelijk	  
tegen	  speelverboden	  als	  gevolg	  van	  gele	  kaarten.	  Let	  op:	  als	  je	  in	  beroep	  gaat,	  moet	  het	  
zogenaamde	  ‘beroepschrift’	  binnen	  tien	  dagen	  na	  dagtekening	  van	  de	  uitspraak	  van	  de	  
Tuchtcommissie	  bij	  het	  bondsbureau	  binnen	  zijn.	  Reageer	  dus	  snel!	  	  

	  
• Mag	  je	  spelen	  als	  je	  in	  beroep	  gaat?	  

Ja,	  want	  terwijl	  je	  de	  uitspraak	  van	  de	  Commissie	  van	  Beroep	  afwacht,	  gaat	  je	  straf	  nog	  niet	  
in.	  Maar	  in	  bijzondere	  gevallen	  kan	  de	  Tuchtcommissie	  een	  onmiddellijk	  speelverbod	  
opleggen,	  ongeacht	  het	  eventuele	  beroep.	  In	  dat	  geval	  mag	  je	  dus	  niet	  spelen.	  
Let	  wel:	  in	  wedstrijden	  om	  het	  (lands)kampioenschap	  of	  play-‐offs	  moet	  de	  straf	  wél	  direct	  
uitgevoerd	  worden	  tenzij	  de	  Tuchtcommissie	  anders	  bepaalt.	  	  

	  

Coaches	  let	  op!	  
	  
Elke	  coach	  moet	  zèlf	  bijhouden	  of	  alle	  spelers	  ook	  daadwerkelijk	  mogen	  spelen.	  
De	  speler	  én	  de	  vereniging	  (dus	  de	  coach)	  moeten	  zelf	  het	  aantal	  kaarten	  goed	  bijhouden.	  Als	  er	  
spelers	  worden	  opgesteld	  die	  niet	  mogen	  spelen,	  krijgt	  de	  club	  een	  boete	  en	  het	  team	  drie	  punten	  in	  
mindering!	  


