
Wat te doen bij een rode kaart? 
 
Rode kaarten die gegeven worden aan leden van HBC dienen dezelfde dag 
door de teammanager/aanvoerder en/of speler aan de wedstrijdsecretaris 
telefonisch te worden doorgegeven: 06-11156507. 
 
Directe rode kaart (dus niet een rode kaart gegeven na twee gele kaarten): 
 
De directe rode kaartregeling geldt gedurende het gehele seizoen en is van toepassing op iedere 
(wissel)speler, ongeacht de categorie of klasse waarin hij uitkomt. De directe rode kaartregeling luidt 
nu als volgt. 
 
Een speler of wisselspeler aan wie voor, tijdens of na een bindende wedstrijd (een door de KNVB 
vastgestelde competitie- of bekerwedstrijd) een directe rode kaart is getoond of daarvan mededeling is 
gedaan, is niet gerechtigd om uit te komen in de eerstvolgende bindende wedstrijd van zijn team (dus 
het team waarbij hij de directe rode kaart heeft opgelopen). Verder is hij niet gerechtigd in enig ander 
team van zijn vereniging uit te komen, tot en met de dag waarop zijn team deze eerstvolgende 
competitie- of bekerwedstrijd heeft gespeeld. 
 
Bovengenoemde regeling houdt dus in dat de directe rode kaartregeling nu ook van toepassing is op 
wisselspelers zowel voor, tijdens als na de wedstrijd. Bovendien houdt de regeling in dat de betrokken 
speler is uitgesloten tot en met de dag waarop zijn team (dus het team waarbij hij/zij de directe rode 
kaart heeft opgelopen) de eerstvolgende competitie- of bekerwedstrijd heeft gespeeld. 
 
Het begrip „voor, tijdens en na de wedstrijd‟ houdt in dat een scheidsrechter een directe rode kaart 
kan geven vanaf het moment dat hij het speelveld betreedt tot aan het moment dat hij het speelveld 
verlaat. Voor en na de wedstrijd, evenals tijdens de rust, kan de scheidsrechter ook in de gang richting 
de kleedkamer of bij het betreden of verlaten van de kleedkamer een speler een directe rode kaart 
tonen. Buiten deze periode moet hij ernstige vergrijpen uiteraard rapporteren aan de bond, maar 
daarbij kan hij geen directe rode kaart tonen.  
 
LET WEL:  
- De directe rode kaartregeling is alleen van toepassing op spelers en wisselspelers en niet op 
teamofficials op de bank, zoals de trainer, verzorger en teambegeleider.  
- De maatregel staat los van de uitspraak van de tuchtcommissie. Hierover krijgt de speler uiteraard 
wel schriftelijk bericht per e-mail.  
 
Op de straf die de tuchtcommissie oplegt naar aanleiding van de directe rode kaart, mag de bindende 
wedstrijd waarvoor de betrokken speler niet speelgerechtigd was in mindering worden gebracht. 
 
Het registratiesysteem is erop gericht dat spelers en de verenigingen geen verweerschriften en/of 
verklaringen hoeven in te sturen. 
  
Mochten echter verzorgers, verenigings- (assistent-)scheidsrechters, leiders, enzovoort zich hebben 
schuldig gemaakt aan onbehoorlijk gedrag, dan volgt een tenlastelegging met de mogelijkheid tot 
verweer. Trainers worden in staat van beschuldiging gesteld via een aantekening op het 
wedstrijdformulier. 
 
De rode kaarten kunnen met zeven strafcodes worden aangegeven en wel: 
 
Strafcode 2: Onreglementair voorkomen van een doelpunt of het ontnemen van een duidelijke 
scoringskans. 
Strafcode 3: Ernstig gemeen spel (tijdens een duel om de bal) 
Strafcode 4: Gewelddadige handeling (buiten een duel om de bal) 
Strafcode 5: Beledigen 
Strafcode 6: Bedreigen 
Strafcode 7: Spuwen 
Strafcode 8: Overige overtredingen begaan door teamofficials 
 
De toegekende strafcode bepaalt de strafmaat. 



 
Schikkingsvoorstel bij directe rode kaarten:  
 
Op een overtreding waarvoor de scheidsrechter een directe rode kaart heeft gegeven, is het 
schikkingsvoorstel van toepassing. De scheidsrechter dient na afloop van de wedstrijd een aantal 
specificatievragen te beantwoorden.  
Het schikkingsvoorstel volgt op grond van de aantekening van de scheidsrechter op het 
wedstrijdformulier en de beantwoording van de specificatievragen. De overige rapportformulieren (van 
betrokkene, eventuele tegenspeler, besturen van verenigingen, aangestelde KNVB assistent-
scheidsrechters, rapporteur en waarnemer) hoeven pas ingezonden te worden als hierom wordt 
verzocht. 
Spelers die een directe rode kaart of twee keer geel ontvangen in een wedstrijd, worden door het 
bestuur in de week na het weekeinde waarin deze kaart/kaarten zijn ontvangen, verplicht om een 
verklaring af te leggen over het gebeuren waarvoor deze kaart/kaarten zijn ontvangen. Dit wordt een 
persoonlijk gesprek bij HBC. 
 
LET OP: ALS U EEN RODE KAART ONTVANGT, KOST DAT ALTIJD GELD. 
Voor senioren: Euro 27,50. 
 
Voor JO-groepen: Euro 15,60. 
 
Hier komen nog administratiekosten bovenop. 
 
Deze kosten zijn voor degene die de rode kaart ontvangt en worden niet door de vereniging betaald. 
De KNVB brengt deze kosten bij HBC in rekening en de penningmeester van HBC brengt deze bij de 
betreffende persoon in rekening. Bij het niet tijdig betalen van deze boete aan HBC kan een 
speelverbod opgelegd worden. (Eventuele uitzonderingen worden door het bestuur bepaald. Het 
bestuur hoeft hier geen verklaring voor af te leggen) 
 
Verzoek om een rapportformulier in te vullen. 
 
Als hier door de KNVB om wordt verzocht, dient u alsnog een rapportformulier op te stellen over het 
gebeurde waarvoor een rode kaart is gegeven. Als dat nodig is, wordt u door de KNVB medegedeeld 
en door de wedstrijdsecretaris van HBC. Hij zal u ook van dienst zijn met het invullen van het 
rapportformulier als dat nodig mocht zijn. 
 
Het rapportformulier dat moet worden ingevuld is te vinden op de website van HBC door te klikken op: 
Clubinfo. Dan aan de rechterkant klikken op: Downloads & Handige Links. 
 
Als een HBC-speler een rode kaart heeft ontvangen dient het “Rapportformulier vereniging speler” 
te worden ingevuld. 
 
Als een tegenstander van HBC een rode kaart heeft ontvangen dient het “Rapportformulier 
vereniging tegenspeler” te worden ingevuld. 
 
De rapportformulieren dienen ook weer tijdig bij de wedstrijdsecretaris te worden ingeleverd, waarna 
hij zorgt dat de rapporten op tijd bij de KNVB komen. 
 
Bij wijzigingen in het bovengenoemde, gelden de reglementen van de KNVB. 
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Wedstrijdsecretaris: 
 
Jan Zwarter: 06-11156507 of wedstrijdsecretariszondag@svhbc.nl 
 
 


