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):
Een speler of wisselspeler die voor, tijdens of na een bindende wedstrijd door de scheidsrechter
disciplinair is bestraft met een directe veldverwijdering, is voor geen enkel team speelgerechtigd om
deel te nemen aan bindende wedstrijden tot en met de dag waarop het team (dus het team waarbij
hij/zij de directe rode kaart heeft opgelopen) de eerstvolgende bindende wedstrijd heeft gespeeld.
Onder een bindende wedstrijd wordt verstaan een competitiewedstrijd, een daarmee samenhangende
wedstrijd en een bekerwedstrijd.
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.
Als gevolg van de directe rode kaart kan betrokkene vóór de eerstvolgende bindende wedstrijd een
schikkingsvoorstel van de aanklager of een uitspraak van de tuchtcommissie ontvangen. Indien
betrokkene in verweer gaat tegen het schikkingsvoorstel van de aanklager of in beroep gaat tegen de
uitspraak van de tuchtcommissie, blijft de directe rode kaartregeling van kracht. Dit betekent dat
betrokkene ondanks het ingediende verweerschrift of beroepschrift niet speelgerechtigd is voor de
eerstvolgende bindende wedstrijd. Enkel in het geval dat de aanklager vóór de eerstvolgende
bindende wedstrijd de tuchtzaak seponeert of wanneer de tuchtcommissie, dan wel de commissie van
beroep betrokkene vóór de eerstvolgende bindende wedstrijd vrijspreekt, is betrokkene
speelgerechtigd voor de eerstvolgende bindende wedstrijd.
Verplichte rapportage
Indien sprake is van een directe veldverwijdering rapporteert alleen de scheidsrechter door middel van
het beantwoorden van de specifieke vragen op het strafrapportformulier. Deze vragen dient de
scheidsrechter uiterlijk de eerstvolgende werkdag, na de dag waarop de wedstrijd is gespeeld, vóór
12.00 uur te beantwoorden. Betrokkenen en verenigingen rapporteren pas indien de aanklager hier
om verzoekt. Indien er geen bestuurslid aanwezig is geweest bij de wedstrijd, dan dient een andere
functionaris, het eventuele slachtoffer en/of een andere getuige (bijvoorbeeld een speler) te verklaren
over de overtreding.
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. Dit dient uiterlijk de eerstvolgende werkdag, na de dag waarop de
wedstrijd is gespeeld, vóór 12.00 uur beantwoord te zijn.

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 assistentscheidsrechters, 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 28,60.
Voor JO-groepen: Euro 16,20.
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

