
Wat gebeurt er bij het ontvangen van een gele kaart? 

Hierin moet onderscheid gemaakt worden of u in de A-categorie speelt of in de B-categorie. 
 
De A-categorie teams bij HBC zijn in seizoen 2020/2021: 
Heren Zondag 1 
Heren Zondag 2 
Heren Zaterdag 1 
JO19-1 Zondag 
JO17-1 Zondag 
JO15-1 Zaterdag 
JO13-1 Zaterdag 
 
Alle overige HBC-teams spelen in de B-categorie. 
 
Als u in de B-categorie een gele kaart ontvangt, geldt de volgende regeling: 
 

1. Een tijdstraf duurt 10 minuten. Voor alle pupillen (JO13 en lager, behalve HBC JO13-1 
zaterdag) geldt een tijdstraf van 5 minuten 

2. Het opleggen van een tijdstraf heeft geen verdere gevolgen voor de betrokken speler, dat wil 
zeggen dat er later geen andere straf uitgesproken kan worden. Er zijn dus geen kosten aan 
verbonden. 

3. Het toezicht op de speler aan wie tijdstraf is opgelegd, is in handen van de scheidsrechter. Hij 
houdt ook de tijd bij en noteert de naam van de speler aan wie tijdstraf is opgelegd. Als de 
tijdstraf om is, mag na een teken van de scheidsrechter de speler het speelveld weer 
betreden. 

4. Een speler moet zich op het moment dat hij een tijdstraf ontvangt ophouden buiten het 
speelveld, doch binnen de omrastering van het speelveld, in een door de scheidsrechter aan 
te geven gebied. 

5. De tijdstraf gaat in bij het hervatten van het spel. Als de scheidsrechter de tijd stilzet, staat ook 
de tijdstraf stil. 

6. De tijdstraf kan slechts eenmaal per speler per wedstrijd worden opgelegd bij een eerste 
waarschuwing. Hierbij moet de scheidsrechter wel de gele kaart tonen. Krijgt een speler een 
tweede waarschuwing dan volgt de rode kaart. De speler aan wie tijdstraf is opgelegd, blijft 
onder de rechtsbevoegdheid van de scheidsrechter. 

7. Een speler, aan wie tijdstraf is opgelegd, kan gedurende zijn tijdstraf niet worden vervangen. 
8. Indien aan de aanvoerder van een team tijdstraf is opgelegd, moet zijn taak gedurende de 

tijdstraf aan een andere speler worden overgedragen. Hij mag ook geen toelichting aan de 
scheidsrechter vragen op de genomen beslissing 

9. Indien een wisselspeler een waarschuwing krijgt, toont de scheidsrechter direct de rode kaart. 
10. Als een doelverdediger tijdstraf krijgt opgelegd, dan moet een andere speler zijn plaats als 

doelverdediger innemen. De als doelverdediger optredende veldspeler zal door het 
aantrekken van afwijkende kleding als doelman herkenbaar moeten zijn. 

11. Als een speler zijn tijdstraf van 10 minuten niet kan volmaken, omdat de rust aanbreekt, dan 
zal hij het resterende gedeelte van de tijdstraf in de tweede helft dienen te ondergaan. Is de 
tijdstraf van een speler nog niet om bij het einde van de wedstrijd, wordt hem de rest 
kwijtgescholden. 

12. Indien een speler zijn tijdstraf van 10 minuten niet kan volmaken omdat de wedstrijd wordt 
gestaakt, dient hij het restant te ondergaan vanaf de spelhervatting. Dit betekent dat, indien de 
wedstrijd alsnog uitgespeeld dient te worden op een later tijdstip, de betreffende speler aan 
wie een tijdstraf was opgelegd niet aan het restant van de wedstrijd mag deelnemen totdat de 
volledige tijdstraf is uitgezeten. Mocht deze speler niet meer aan de wedstrijd meedoen, dient 
een andere speler zijn tijdstraf uit te zitten. 

13. Als het aantal spelers vanwege het aantal tijdstraffen onder de 7 daalt, moet de wedstrijd 
worden gestaakt. Het betreffende team is dan schuldig aan het staken van de wedstrijd. 

14. Indien de wedstrijd verlengd wordt, moet de speler het resterende gedeelte van de tijdstraf 
nog in de verlenging ondergaan. 

15. Spelers die de tijdstraf nog niet volledig hebben ondergaan bij het starten van de 
strafschoppenserie, mogen wel aan de strafschoppenserie deelnemen. 

 



 
 
Als u in de A-categorie een gele kaart (ook wel registratie genoemd) ontvangt, hangt het ervan af 
hoeveel gele kaarten u ontvangt binnen een registratieperiode (lees seizoen: lopende van 1 juli tot en 
met 30 juni) 
 
Op het digitale wedstrijdformulier wordt een gele kaart aangegeven met strafcode 1. 
 
Voor de registratie wordt er gewerkt aan de hand van vijf categorieën:  
 
1. Registraties voortvloeiend uit competitiewedstrijden (inclusief beslissingswedstrijden); 
 
Staffel gele kaarten   
Aantal registraties Aantal wedstrijden uitsluiting 
1 0   
2 0 
3 0 
4 0 
5 1 
6 0 
7 1 
8 0 
9 1 
10 1 
11 1 
 en vervolgens steeds 1   
 
Iedere vijfde, zevende, negende en volgende registratie die een speler krijgt binnen de 
registratieperiode van één seizoen, betekent uitsluiting (schorsing) voor de eerstvolgende 
competitiewedstrijd of daarmee samenhangende wedstrijd voor de betrokken speler.   
 
Iedere vijfde, zevende, negende en daaropvolgende officiële waarschuwing die een speler krijgt, 
binnen de registratie-periode van één seizoen, betekent uitsluiting van de daaropvolgende 
competitiewedstrijd of een daarmee samenhangende wedstrijd voor betrokkene. Een met de 
competitie samenhangende wedstrijd betreft een promotie- en degradatiewedstrijd (de nacompetitie) 
of een playoffwedstrijd. Een betrokkene die in de laatste competitiewedstrijd (hieronder vallen ook 
eventuele beslissingswedstrijden) een officiële waarschuwing krijgt met een uitsluiting tot gevolg, is 
dus niet gerechtigd om mee te spelen in de eerstvolgende promotie- en degradatiewedstrijd of play-
offwedstrijd. Mocht het team van betrokkene geen promotie- en degradatiewedstrijd(en) of play- 53 
offwedstrijd(en) spelen, dan is betrokkene niet gerechtigd om mee te spelen in de eerste 
competitiewedstrijd van het daaropvolgende seizoen. 
 
 
2: Registraties voortvloeiend uit promotie- en degradatiewedstrijden (nacompetitie), play-
offwedstrijden of wedstrijden ter opvulling van open plaatsen; 
 
Staffel gele kaarten   
Aantal registraties Aantal wedstrijden uitsluiting 
1 0   
2 1 
3 0 
4 1 
 en vervolgens steeds 1   
 
Iedere tweede, vierde en daaropvolgende registratie die een speler krijgt, binnen de registratieperiode 
van één seizoen, betekent uitsluiting voor de daaropvolgende competitiewedstrijd of een daarmee 
samenhangende wedstrijd voor betrokkene. Indien een tweede, vierde of volgende registratie volgt uit 
de laatste promotie- en degradatiewedstrijd of play-offwedstrijd, is betrokkene voor de eerstvolgende 
competitiewedstrijd in het nieuwe seizoen uitgesloten van deelname. 



 
3: Registraties voortvloeiend uit bekerwedstrijden 
 
Staffel gele kaarten   
Aantal registraties Aantal wedstrijden uitsluiting 
1 0   
2 1 
3 0 
4 1 
 en vervolgens steeds 1   
 
Iedere tweede, vierde en volgende registratie die een speler krijgt binnen de registratieperiode van 
één seizoen, betekent uitsluiting voor de eerstvolgende bekerwedstrijd in het kader van de 
bekercompetitie voor de betrokken speler. Indien uit de laatste bekerwedstrijd een tweede, vierde of 
daaropvolgende registratie volgt, is de betreffende speler voor de eerstvolgende bekerwedstrijd in het 
nieuwe seizoen uitgesloten van deelname. 
 
4. Registratie voortvloeiend uit Eredivisie Cup Vrouwen wedstrijden 
 
Dit is niet van toepassing op HBC. 
 
Twee waarschuwingen in één wedstrijd voor speler/speelster  
 
Indien een speler/speelster twee waarschuwingen krijgt in een wedstrijd uit één van de bovenstaande 
vier categorieën, waardoor deze speler/speelster uit het veld gezonden is (of had moeten worden 
gezonden), heeft dat tot gevolg dat de speler/speelster is uitgesloten van deelname aan één wedstrijd 
uit dezelfde categorie. Deze uitsluiting geldt tot de dag dat het team van betrokkene de eerstvolgende 
wedstrijd uit die categorie heeft gespeeld. Wanneer een speler/speelster twee waarschuwingen in één 
wedstrijd heeft gekregen, worden deze niet op de staffel geregistreerd. 54 Uitzondering 
strafschoppenserie In het geval dat een wedstrijd beslist moet worden met een strafschoppenserie, 
geldt voor alle spelers/speelsters dat gele kaarten niet worden meegenomen in deze 
strafschoppenserie. Als een speler/speelster een gele kaart ontvangt tijdens de wedstrijd en tijdens de 
strafschoppenserie dan zal dit geregistreerd worden als twee gele kaarten, niet als een 
veldverwijdering. 
 
5. Registraties voortvloeiende uit overtredingen van team-officials in alle bindende wedstrijden.  
 
Staffel gele kaarten   
Aantal registraties Aantal wedstrijden functieontzegging 
1 0   
2 0 
3 0 
4 1 
5 0 
6 0 
7 0 
8 1 
 en vervolgens steeds 1   
 
Iedere vierde, achtste en volgende registratie die een team official krijgt binnen de registratieperiode 
van één seizoen betekent een functieontzegging voor de eerstvolgende wedstrijd voor de betrokken 
team-official.  
 
Twee waarschuwingen in één wedstrijd voor team-official  
 
Indien een team-official twee waarschuwingen krijgt in een competitiewedstrijd, een daarmee 
samenhangende wedstrijd of een bekerwedstrijd, waardoor deze team-official uit het veld gezonden is 
(of had moeten worden gezonden), heeft tot gevolg dat de teamofficial het recht wordt ontzegd om bij 



de eerstvolgende wedstrijd zijn functie uit te oefenen. Wanneer een team-official twee 
waarschuwingen in één wedstrijd heeft gekregen, worden deze niet op de staffel geregistreerd 
 
Onder wedstrijden wordt verstaan Bindende competitie- en bekerwedstrijden van de KNVB.   
 
Het ontvangen van een gele kaart (registratie) binnen de A-categorie kost altijd geld: 
 
Bij de senioren: 
Reguliere competitie: 
De eerste registratie evenals de eventuele daaropvolgende registratie, tot en met de vierde registratie, 
de zesde en achtste registratie voor elke registratie Euro 16,00. De vijfde, zevende, negende en 
volgende registratie voor elke registratie Euro 28,20. 
Bij twee gele kaarten in één wedstrijd eenmalig Euro 28,20.  
 
Bekercompetitie: 
De eerste registratie en derde registratie voor elke registratie Euro 16,00. 
De tweede, vierde en volgende registratie voor elke registratie Euro 28,20. 
Bij twee gele kaarten in één wedstrijd eenmalig Euro 28,20.  
 
Promotie- en degradatiecompetitie (nacompetitie): 
De eerste registratie en derde registratie voor elke registratie Euro 16,00. 
De tweede, vierde en volgende registratie voor elke registratie Euro 28,20. 
Bij twee gele kaarten in één wedstrijd eenmalig Euro 28,20.  
 
Bij de JO-groepen: 
Reguliere competitie: 
De eerste registratie evenals de eventuele daaropvolgende registratie, tot en met de vierde registratie, 
de zesde en achtste registratie voor elke registratie Euro 7,30. De vijfde, zevende, negende en 
volgende registratie voor elke registratie Euro 16,00. 
Bij twee gele kaarten in één wedstrijd eenmalig Euro 16,00.  
 
Bekercompetitie: 
De eerste registratie en derde registratie voor elke registratie Euro 7,30. 
De tweede, vierde en volgende registratie voor elke registratie Euro 16,00. 
Bij twee gele kaarten in één wedstrijd eenmalig Euro 16,00.  
 
Promotie- en degradatiecompetitie (nacompetitie): 
De eerste registratie en derde registratie voor elke registratie Euro 7,30. 
De tweede, vierde en volgende registratie voor elke registratie Euro 16,00. 
Bij twee gele kaarten in één wedstrijd eenmalig Euro 16,00.  
 
Bij teamofficials: 
 
Registratie eerste t/m derde, vijfde t/m zevende waarschuwing Euro16,00  
Registratie vierde, achtste en volgende waarschuwing Euro 28,20  
Registratie twee waarschuwingen in één wedstrijd Euro 28,20 
 
Hier komen nog administratiekosten bovenop. 
 
Deze kosten zijn voor degene die de gele 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) 
Bij wijzigingen in het bovengenoemde, gelden de reglementen van de KNVB. 
 
 
01-09-2020 
 



 
 
Wedstrijdsecretaris senioren: 
 
Jan Zwarter: 06-11156507 of wedstrijdsecretariszondag@svhbc.nl 


