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Toelichting	  Tuchtreglement	  B.N.M.H.C.	  Zwart-‐Wit	  
	  
Inleiding	  	  
	  
B.N.M.H.C.	  Zwart-‐Wit	  is	  een	  familieclub	  waar	  sportiviteit,	  gezelligheid	  en	  prestatie	  hand	  in	  hand	  gaan.	  Dat	  
willen	  we	  graag	  zo	  houden.	  Wij	  willen	  onze	  leden	  en	  bezoekers	  een	  veilige	  omgeving	  bieden.	  Dit	  betekent	  
onder	  meer	  dat	  er	  ruimte	  is	  voor	  iedereen	  om	  zichzelf	  te	  zijn,	  zolang	  de	  afgesproken	  (gedrags-‐)regels	  niet	  
worden	  overtreden.	  Om	  respectvol	  gedrag	  in	  en	  rond	  het	  veld	  of	  de	  zaal	  actief	  na	  te	  streven	  hebben	  we	  
gedragsregels	  in	  het	  handvest	  Sportiviteit	  en	  Respect	  opgesteld	  en	  een	  Tuchtreglement	  en	  Tuchtcommissie	  
ingesteld.	  Het	  is	  het	  primaire	  doel	  van	  de	  Tuchtcommissie	  en	  de	  commissie	  Sportiviteit	  en	  respect	  om	  
getoond	  negatief	  gedrag	  op	  de	  club	  verder	  te	  voorkomen	  via	  gesprekken	  met	  betrokkenen.	  In	  voorkomend	  
geval	  kan	  echter	  ook	  tot	  straffen	  worden	  overgegaan.	  Deze	  toelichting	  dient	  doel	  en	  strekking	  van	  het	  
Tuchtreglement	  en	  de	  werking	  van	  de	  Tuchtcommissie	  te	  verduidelijken.	  
	  
	  
Tucht	  naar	  aanleiding	  van	  kaarten	  voor	  spelers,	  coaches	  en	  managers	  
	  
Er	  kunnen	  de	  volgende	  kaarten	  tijdens	  een	  wedstrijd	  worden	  gegeven:	  	  

v Groene	  kaart	  	  
v Verbale	  gele	  kaart	  
v Fysieke	  gele	  kaart	  	  
v Overige	  gele	  kaart	  	  
v Rode	  kaart	  	  

	  
De	  Tuchtcommissie	  is	  ingesteld	  om	  een	  veilige	  sportomgeving	  na	  te	  streven.	  Dat	  betekent	  dat	  niet	  alleen	  
spelers	  voor	  kaarten	  bij	  de	  Tuchtcommissie	  langs	  moeten	  komen,	  maar	  ook	  hun	  coaches.	  Bovendien	  geldt	  
dit	  ook	  voor	  leden	  en	  ouders	  die	  al	  een	  keer	  bij	  het	  Bestuur	  zijn	  geweest	  voor	  hun	  houding	  en	  gedrag	  op	  en	  
rond	  de	  velden	  of	  in	  de	  zaal.	  	  
	  
Om	  te	  voorkomen	  dat	  de	  club	  een	  slechte	  naam	  krijgt	  bij	  scheidsrechters	  en	  KNHB,	  zullen	  onze	  coaches	  
actief	  moeten	  optreden	  tegen	  spelers	  die	  over	  de	  schreef	  (dreigen	  te)	  gaan.	  Dit	  is	  niet	  alleen	  een	  belangrijk	  
signaal	  naar	  de	  speler	  en	  zijn	  medespelers,	  maar	  ook	  naar	  de	  scheidsrechter.	  De	  coach	  dient	  daarom	  de	  
volgende	  uitgangspunten	  te	  hanteren.	  

v Verbale	  opmerking	  die	  ongepast	  is	  -‐>	  coach	  wisselt	  direct	  speler	  	  
v Fysieke	  overtreding	  die	  ongepast	  is	  -‐>	  coach	  wisselt	  direct	  speler	  	  
v Verbale	  groene	  kaart	  -‐>	  trainer	  wisselt	  direct	  speler	  na	  straftijd.	  	  

Groene	  kaarten	  zijn	  hiermee	  in	  beginsel	  afgedaan	  en	  zullen	  niet	  bij	  de	  Tuchtcommissie	  worden	  besproken.	  	  
	  
Zaterdagavond,	  zondagochtend	  of	  maandagochtend	  kijkt	  een	  Tuchtcommissielid	  op	  de	  
wedstrijdformulieren	  via	  het	  verenigingssysteem	  All	  United	  om	  te	  beoordelen	  welke	  kaarten	  gegeven	  zijn.	  
Wanneer	  rode	  kaarten	  of	  verbale	  gele	  kaarten	  zijn	  gekregen	  door	  B.N.M.H.C.	  Zwart-‐Wit	  spelers	  of	  coaches,	  
stuurt	  de	  Tuchtcommissie	  een	  e-‐mail	  naar:	  	  

v De	  betreffende	  speler	  (bij	  jeugd	  vaak	  het	  e-‐mail	  adres	  van	  de	  ouders)	  of	  coach	  om	  een	  gesprek	  met	  
de	  Tuchtcommissie	  aan	  te	  kondigen	  op	  de	  daaropvolgende	  dinsdag.	  

v De	  coach	  van	  het	  team	  met	  het	  verzoek	  de	  reden	  en	  de	  omstandigheden	  waaronder	  de	  kaart	  is	  
toegekend	  toe	  te	  lichten.	  

v Een	  kopie	  van	  deze	  mail	  gaat	  naar	  de	  secretaris	  van	  het	  Bestuur	  (secretaris@zwartwit.nl).	  	  
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In	  deze	  mail	  wordt	  tevens	  de	  functie	  en	  de	  rol	  van	  de	  Tuchtcommissie	  nader	  toegelicht	  en	  wordt	  het	  tijdstip	  
van	  het	  gesprek	  aangekondigd.	  De	  eerste	  afspraak	  wordt	  zo	  mogelijk	  gepland	  vanaf	  20.00	  uur.	  Tevens	  
wordt	  de	  locatie	  aangegeven	  waar	  de	  afspraak	  zal	  plaatsvinden.	  De	  afspraken	  worden	  over	  het	  algemeen	  in	  
het	  clubhuis	  gehouden.	  De	  afspraak	  dient	  door	  de	  betreffende	  speler	  (of	  ouder)	  of	  coach	  te	  worden	  
bevestigd	  per	  e-‐mail.	  	  
	  
Eventueel	  kan	  in	  uitzonderlijke	  gevallen	  tevens	  de	  betreffende	  scheidsrechter	  om	  een	  toelichting	  worden	  
gevraagd.	  	  
	  
Op	  zondag/maandag	  geeft	  de	  Tuchtcommissie	  aan	  haar	  leden	  en	  aan	  de	  secretaris	  via	  de	  WhatsAppgroep	  
door	  welke	  spelers	  of	  coaches	  die	  week	  op	  dinsdag	  moeten	  verschijnen,	  zodat	  Tuchtcommissieleden	  die	  
conflicterende	  belangen	  hebben	  dat	  meteen	  kunnen	  aangeven.	  Op	  basis	  van	  een	  dergelijke	  melding	  kan	  
onderling	  nader	  afgestemd	  worden	  wie	  de	  zitting	  zal	  overnemen.	  	  
	  
	  
Het	  gesprek	  	  
	  
In	  eerste	  instantie	  heeft	  het	  gesprek	  het	  doel	  de	  betreffende	  speler	  of	  coach	  in	  te	  laten	  zien	  (zelfreflectie)	  
dat	  het	  gedrag	  niet	  bijdraagt	  aan	  een	  sportieve	  en	  veilige	  sportomgeving.	  Er	  zal	  daarom	  niet	  meteen	  naar	  
sancties	  worden	  gegrepen.	  Indien	  er	  sprake	  is	  van	  recidive	  of	  ernstige	  schending	  van	  de	  gedragsregels	  zoals	  
opgenomen	  in	  het	  handvest	  Sportiviteit	  en	  Respect,	  zullen	  bijvoorbeeld	  de	  volgende	  straffen	  mogelijk	  zijn:	  	  

v Op	  zaterdag	  helpen	  bij	  de	  jongste	  jeugd	  of	  in	  het	  clubhuis	  (zaterdag/zondag)	  
v Helpen	  bij	  een	  training	  doordeweeks	  	  
v Een	  wedstrijd	  van	  Heren	  1/Dames	  1	  kijken	  en	  dan	  inzoomen	  op	  alle	  momenten	  dat	  een	  speler	  

NIETS	  tegen	  de	  scheidsrechter	  zegt	  terwijl	  dat	  wel	  had	  gekund	  	  
v Wedstrijd	  schorsing	  	  
v Bij	  het	  toewensen	  van	  ziekten	  volgt	  in	  beginsel	  een	  onvoorwaardelijke	  directe	  schorsing	  	  

	  
Indien	  wangedrag	  op	  de	  velden	  of	  in	  de	  zaal	  exponentieel	  toeneemt,	  zou	  gedacht	  kunnen	  worden	  aan	  het	  
sneller	  of	  zwaarder	  straffen	  (standaard	  instellen	  van	  een	  wedstrijd	  schorsing	  bijvoorbeeld	  voor	  elke	  rode	  of	  
verbale	  gele	  kaart,	  naast	  schorsingen	  opgelegd	  door	  de	  KNHB).	  	  
	  
De	  Tuchtcommissie	  maakt	  een	  korte	  niet	  openbare	  rapportage	  van	  het	  gesprek	  op	  en	  zal	  die	  rapportage	  
sturen	  naar	  de	  betreffende	  speler	  of	  coach	  en	  het	  Bestuur.	  De	  uitspraak	  kan	  openbaar	  worden	  gemaakt	  
conform	  artikel	  11.3	  van	  het	  Tuchtreglement.	  De	  Tuchtcommissie	  zorgt	  ervoor	  dat	  de	  rapportages	  in	  haar	  
database	  of	  archief	  worden	  bewaard.	  Tijdens	  de	  ALV	  geeft	  de	  Tuchtcommissie	  een	  geanonimiseerd	  
jaaroverzicht	  van	  de	  gesprekken	  die	  het	  voorafgaande	  jaar	  hebben	  plaatsgevonden.	  	  
	  
	  
Trainers,	  coaches	  en	  managers	  
	  
Bij	  trainers,	  coaches	  en	  managers	  die	  bij	  de	  Tuchtcommissie	  op	  gesprek	  komen,	  kan	  worden	  aangegeven	  
dat	  misdragingen	  niet	  worden	  geaccepteerd	  van	  werknemers/vrijwilligers	  met	  een	  voorbeeldfunctie.	  Van	  
trainers,	  coaches	  en	  managers	  wordt	  verwacht	  dat	  zij	  zich	  zeer	  professioneel	  opstellen.	  Zodoende	  worden	  
misstappen	  zwaar	  meegenomen	  in	  beoordelingen	  van	  de	  betreffende	  trainer,	  coach	  of	  manager,	  wat	  ertoe	  
kan	  leiden	  dat	  de	  samenwerking	  tussen	  de	  trainer,	  coach	  of	  manager	  en	  B.N.M.H.C.	  Zwart-‐Wit	  niet	  zal	  
worden	  voortgezet.	  
Trainers,	  coaches	  en	  managers	  hoeven	  uiteraard	  geen	  werknemer	  van	  de	  club	  te	  zijn	  en	  kunnen	  in	  zo’n	  
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geval	  niet	  arbeidsrechtelijk	  tot	  de	  verantwoording	  worden	  geroepen.	  De	  samenwerking	  kan	  uiteraard	  wel	  
worden	  stopgezet.	  	  
	  
	  
Ouders	  	  
	  
Met	  betrekking	  tot	  ouders	  die	  zich	  misdragen	  is	  afgesproken	  dat	  deze	  via	  een	  brief,	  onder	  verwijzing	  naar	  
de	  gedragsregels	  in	  het	  handvest	  Sportiviteit	  en	  Respect,	  zo	  snel	  mogelijk	  na	  het	  incident	  worden	  
uitgenodigd	  voor	  een	  gesprek	  met	  de	  commissie	  Sportiviteit	  en	  Respect	  en	  in	  extremis	  het	  Bestuur.	  In	  de	  
brief	  wordt	  de	  procedure	  helder	  uitgelegd	  aan	  de	  ouder.	  In	  het	  gesprek	  met	  de	  commissie	  Sportiviteit	  en	  
Respect	  of	  het	  Bestuur	  kan	  worden	  aangekondigd	  dat	  bij	  een	  volgende	  misstap	  de	  betreffende	  ouder	  wordt	  
verzocht	  bij	  de	  Tuchtcommissie	  langs	  te	  komen.	  Indien	  het	  kwalijke	  gedrag	  richting	  een	  scheidsrechter	  
heeft	  plaatsgevonden,	  zal	  het	  Bestuur	  de	  ouder	  tevens	  verzoeken	  een	  excuus	  te	  maken.	  
	  	  
Bij	  een	  eventueel	  gesprek	  met	  de	  Tuchtcommissie	  kunnen	  straffen	  worden	  opgelegd	  zoals:	  	  

v Het	  verplicht	  fluiten	  van	  een	  wedstrijd	  bij	  een	  junioren-‐	  of	  seniorenteam	  om	  te	  ervaren	  hoe	  
moeilijk	  het	  fluiten	  is.	  Dit	  is	  voor	  ouders	  die	  hun	  C-‐kaart	  reeds	  hebben.	  	  

v Het	  verplicht	  deelnemen	  aan	  de	  cursus	  tot	  het	  behalen	  van	  de	  C-‐kaart.	  	  
v Alternatieve	  sancties.	  	  

	  
	  
Teams	  
	  
Als	  een	  geheel	  team	  bij	  een	  incident	  is	  betrokken,	  kan	  het	  Bestuur	  samen	  met	  de	  Tuchtcommissie,	  de	  
Arbitragecommissie	  en	  de	  commissie	  Sportiviteit	  en	  Respect	  een	  speciale	  bijeenkomst	  beleggen	  die	  
verplicht	  is	  voor	  de	  spelers/speelsters	  en	  de	  begeleiding.	  
	  
	  
KNHB	  Tucht	  	  
	  
Bij	  schorsingen	  van	  de	  KNHB	  dient	  het	  duidelijk	  gemaakt	  te	  worden	  aan	  de	  coaches	  dat	  de	  speler	  niet	  op	  
het	  DWF	  mag	  verschijnen	  en	  dus	  ook	  niet	  mag	  spelen.	  Voor	  de	  duidelijkheid	  is	  het	  goed	  in	  de	  opmerkingen	  
te	  vermelden	  dat	  de	  speler	  een	  schorsing	  heeft	  uitgezeten.	  	  
	  
	  
Geweldsdelicten	  	  
	  
In	  het	  geval	  er	  sprake	  is	  van	  een	  onderling	  geweldsdelict	  tussen	  leden	  en/of	  aan	  de	  vereniging	  verbonden	  
personen	  is	  de	  tuchtcommissie	  buiten	  de	  inhoudelijke	  behandeling	  binnen	  de	  vereniging	  niet	  
verantwoordelijk	  voor	  een	  eventuele	  civiele	  procedure	  door	  partijen	  aangespannen.	  
Bij	  geweldsdelicten	  jegens	  leden	  en/of	  aan	  de	  vereniging	  verbonden	  personen	  door	  derden	  zal	  direct	  de	  
politie	  worden	  ingeschakeld.	  De	  tuchtcommissie	  is	  in	  zulke	  gevallen	  niet	  verantwoordelijk	  voor	  het	  doen	  
van	  aangifte	  en/of	  het	  aanspannen	  van	  een	  eventuele	  civiele	  procedure	  door	  partijen.	  
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Tot	  slot	  
	  
Het	  Bestuur	  gaat	  ervan	  uit	  dat	  het	  voorgaande	  vooral	  is	  opgesteld	  voor	  uitzonderingsgevallen	  en	  het	  niet	  
vaak	  nodig	  zal	  zijn	  de	  Tuchtcommissie	  zitting	  te	  laten	  hebben.	  Onze	  club	  bestaat	  immers	  uit	  enthousiaste	  
leden,	  vrijwilligers,	  medewerkers	  en	  ouders	  die	  elkaar	  aanspreken	  als	  het	  nodig	  is,	  maar	  die	  bovenal	  samen	  
de	  club	  een	  warm	  hart	  toedragen.	  
	  
	  
	  
	  
	  
Bestuur	  B.N.M.H.C.	  Zwart-‐Wit	  
	  
	  
Bijlagen	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  
	  

v Informatie	  rode	  kaarten	  veld	  2016/2017	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  
v Aandachtspunten	  gele	  kaarten	  veld	  2016/2017	  
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Informatie Rode Kaarten veldhockey 2016/2017 
 
 
Inleiding 
 
Hieronder vindt u informatie over de regels die gelden bij het verkrijgen van een rode kaart 
en over de tuchtprocedure. Tussen haakjes staat het betreffende artikel vermeld van het 
tuchtreglement (TR).  
 
In zijn algemeenheid geldt, dat alle regels m.b.t. spelers ook gelden voor begeleiders, met 
dien verstande dat zij geen speelverbod krijgen maar een verbod tot begeleiden vanaf de 
teambank opgelegd krijgen. Dit betekent, dat zij zich niet op of in de nabije omgeving van de 
teambank mogen bevinden tijdens de wedstrijd(en) waarvoor de schorsing geldt. 
 
Algemeen 
 
Invullen van het wedstrijdformulier 
De aanvoerder dient erop te letten dat de scheidsrechter bij een rode kaart de soort 
overtreding (verbaal/fysiek/overig) juist aangeeft op het (digitaal) wedstrijdformulier. 
Bovendien is de aanvoerder verplicht ervoor te zorgen dat de juiste speler wordt 
geregistreerd. 
 
Procedure 
 

Rood betekent een tuchtzaak 
Bij registratie van een rode kaart wordt tegen de betrokkene altijd een tuchtzaak aanhangig 
gemaakt. Er volgt daarom geen apart bericht aan de betrokkene over het aanhangig maken 
van een zaak, er gaat wel een melding naar de vereniging.  

 
Meldingsformulier Wangedrag Junioren (A t/m D) 
Wanneer een jeugdspeler een rode kaart ontvangt voor een fysieke/verbale/overige 
overtreding, is diens vereniging verplicht, uiterlijk de 2e maandag voor 12 uur na de 
wedstrijd waarin de rode kaart gegeven is, het Meldingsformulier Wangedrag Junioren en 
een verklaring van de speler in te dienen bij het bondsbureau (tucht@knhb.nl). Dit formulier 
geldt als verklaring van de vereniging.  
 
Schriftelijke of mondelinge behandeling? 
Tuchtzaken worden schriftelijk afgedaan, tenzij de vereniging of speler de vóór de 1e 
donderdag voor 12.00 uur na de wedstrijd waarin de rode kaart is gegeven, heeft laten 
weten een mondelinge behandeling te wensen. Datum, tijd en plaats van de mondelinge 
behandeling wordt in overleg met het bondsbureau door de tuchtcommissie vastgesteld. 
 
Termijnen 
Snelle behandeling van rode kaarten sorteert het grootste effect. Dát is de gedachtegang 
geweest bij het vaststellen van de huidige procedure (en de daarbij behorende termijnen).  
Onderstaand de termijnen die van toepassing zijn wanneer er een rode kaart is gegeven. 
Rode kaart junioren:  
- 1e donderdag voor 12 uur na de wedstrijd waarin de rode kaart gegeven is, moet speler of 

diens vereniging aanvraag mondelinge behandeling indienen bij het bondsbureau 
(tucht@knhb.nl). Anders volgt een schriftelijke afhandeling van de zaak. 

- 2 e maandag voor 12.00 uur na de wedstrijd waarin de rode kaart gegeven is, moet de 
vereniging het Meldingsformulier Wangedrag Junioren en een verklaring van de betrokken 
speler indienen bij het bondsbureau (tucht@knhb.nl). 
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Rode kaart “eenvoudig verbaal” senioren:  
1e donderdag voor 12 uur na de wedstrijd waarin de rode kaart gegeven is, moet speler of 
diens vereniging schriftelijk verweer indienen bij het bondsbureau (tucht@knhb.nl). 
Anders volgt een automatische afhandeling van de zaak met een standaardstraf van 1 
wedstrijd schorsing. 
Senioren rode kaart fysiek of overig:  
- 1e donderdag voor 12 uur na de wedstrijd waarin de rode kaart gegeven is, moet speler of 

diens vereniging aanvraag mondelinge behandeling indienen bij het bondsbureau 
(tucht@knhb.nl). Anders volgt een schriftelijke afhandeling van de zaak. 

- 2 e maandag voor 12.00 uur na de wedstrijd waarin de rode kaart gegeven is, moet een 
verklaring van de betrokken speler en vereniging ingediend worden bij het bondsbureau 
(tucht@knhb.nl). 

 
Straffen  
 
Standaardstraffen 
Voorafgaand aan ieder seizoen stelt de Tuchtcommissie een standaardstraf vast voor rode 
kaarten. Hier kan van worden afgeweken(hogere of lagere straf) en dit is aan het oordeel 
van de Tuchtcommissie. 
 
In het seizoen 2016/2017 is de standaardstraf bij een rode kaart: 
 

• Voor een verbale overtreding: 1 wedstrijd.  
 

• Voor een fysieke overtreding: 2 wedstrijden. 
 
Wie legt nu eigenlijk een straf op: de club of de KNHB? 
Er bestaat wel eens onduidelijkheid over de vraag wie nu eigenlijk de straf oplegt. 
Dit kan zijn: 
-  de tuchtcommissie (of de commissie van beroep) van de KNHB die uitspraak doet in de 

tuchtzaak en daarbij een straf oplegt. 
-  de vereniging, die een speler (of coach) een speel- (of coach)verbod oplegt voor een x-

aantal wedstrijden (en/of een andere (aanvullende) straf). 
 
Wat als zowel de vereniging als een tuchtorgaan van de KNHB een straf oplegt voor 
dezelfde overtreding? 
De tuchtcommissie van de KNHB heeft bijvoorbeeld aan een speler een speelverbod van 2 
wedstrijden opgelegd, terwijl de vereniging de betreffende speler al voor één wedstrijd heeft 
geschorst. Dan mag laatstgenoemde wedstrijd doorgaans van de tuchtcommissie in 
mindering worden gebracht. De schorsing voor de tweede wedstrijd moet dan nog wel 
worden uitgezeten. 
Het komt ook voor, dat de vereniging een speelverbod van 2 wedstrijden oplegt en de 
tuchtcommissie van de KNHB oordeelt dat een speelverbod van 1 wedstrijd voldoende is met 
de bepaling dat deze in mindering gebracht mag worden op de 2 wedstrijden die de club 
heeft opgelegd. Moet de betreffende speler nu 1 of 2 wedstrijden langs de kant staan?  
Het is in dat geval aan de vereniging te beoordelen in hoeverre de straf die zij heeft 
opgelegd volledig moet worden uitgevoerd. Immers, voor de vereniging kunnen bijkomende 
feiten of het eigen beleid op dit punt reden zijn zwaarder te straffen. 
Het is belangrijk de tuchtcommissie tijdig te informeren over de maatregelen die de 
vereniging zelf heeft genomen en waarom. 
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Tenuitvoerlegging straf 
- Een door de tuchtcommissie opgelegd verbod tot deelname (speelverbod of verbod tot 

begeleiden vanaf de teambank) geldt voor de eerstvolgende door de KNHB uitgeschreven 
wedstrijd(en) na de uitspraak.  

- Een verbod tot deelname opgelegd naar aanleiding van een rode kaart dan wel meerdere 
gele kaarten opgelopen in de veldhockeycompetitie moet ten uitvoer worden gelegd in de 
veldhockeycompetitie. Wanneer een speelverbod aan het einde van het veldhockeyseizoen 
is opgelegd, wordt de straf aan het begin van het nieuwe veldhockeyseizoen uitgezeten 
(artikel 8.2 lid 1 TR). Dit geldt ook voor een jeugdspeler die bij de senioren gaat hockeyen 
en voor spelers die bij een andere vereniging gaan hockeyen. 

- De straf dient ten uitvoer te worden gelegd in de wedstrijden van het team waarvoor de 
betrokkene gewoonlijk als speler uitkomt, dan wel waarbij hij als begeleider optreedt 
(artikel 8.2 lid 2 TR).  

- Tot en met de dag waarop de tenuitvoerlegging van de straf plaatsvindt, is de 
speler niet speelgerechtigd voor een ander team van die vereniging en een 
begeleider niet gerechtigd om een ander team van die vereniging te begeleiden 
vanaf de teambank (artikel 8.2 lid 3 TR).  

 
 
Beroep 
 
Als je het niet eens bent met de uitspraak, kun je meestal in beroep gaan 
Beroep is niet in alle gevallen mogelijk. In de uitspraak van de tuchtcommissie staat duidelijk 
beschreven of beroep openstaat. Lees om misverstanden te voorkomen de uitspraakbrief 
goed door. (N.B. Ter zake van een registratie of een automatisch verbod tot deelname naar 
aanleiding van een gele kaart is geen verweer of beroep mogelijk!) 
 
Het beroep kan worden ingesteld door; 
a. de betrokken speler/begeleider en/of diens wettelijk vertegenwoordiger(s); 
b. de vereniging van de speler/begeleider; 
c. het bondsbestuur.  
 
Beroepschrift 
Het beroepschrift moet binnen 10 werkdagen na dagtekening van de uitspraak van de 
tuchtcommissie worden ingediend bij het bondsbureau (tucht@knhb.nl) (artikel 7.2. lid 1 
TR).  
Degene die beroep aantekent moet in zijn beroepschrift (brief) duidelijk de argumenten 
aanvoeren waarom hij het niet eens is met de beslissing van de tuchtcommissie. 
Indien het beroep wordt ingesteld door een vereniging moet de betrokken speler/begeleider 
schriftelijk (bijvoorbeeld door medeondertekening) aangeven met het beroep in te stemmen 
(artikel 7.2. lid 3 TR).  
 
Zitting commissie van beroep 
Binnen 4 weken na ontvangst van het beroepschrift wordt het beroep door de commissie van 
beroep mondeling behandeld.  
De zittingen van de commissie van beroep vinden in principe plaats op het bondsbureau in 
Nieuwegein.  
 
Beroep heeft in beginsel opschortende werking 
Dat betekent dat de straf nog niet in gaat en dat de uitspraak van de commissie van beroep 
wordt afgewacht. De tuchtcommissie kan in bijzondere gevallen een onmiddellijk 
speelverbod opleggen, ongeacht het in te stellen beroep. In dat geval mag er niet gespeeld 
worden! Dit geldt bijvoorbeeld voor rode kaarten behaald tijdens play offs. 
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Aandachtspunten Gele Kaarten veldhockey 2016/2017 
 
 
Inleiding 
 
Hieronder treft u een aantal aandachtspunten aan van de regels die gelden bij het verkrijgen 
van gele kaarten en van de wijze waarop de KNHB daarmee omgaat. Tussen haakjes staat 
het betreffende artikel vermeld van het Tuchtreglement (TR). Tevens geven we een 
samenvatting van de consequenties van meerdere gele kaarten en zijn de meest gestelde 
vragen aan de KNHB opgenomen. 
 
In zijn algemeenheid geldt, dat alle regels m.b.t. spelers ook gelden voor begeleiders, met 
dien verstande dat zij geen speelverbod krijgen, maar een verbod tot begeleiden vanaf de 
teambank krijgen opgelegd. Dit betekent, dat zij zich niet op of in de nabije omgeving van de 
teambank mogen bevinden tijdens de wedstrijden waarvoor de schorsing geldt. 
 
Aandachtspunten 
 
• Wanneer een aanvoerder een gele kaart ontvangt voor wangedrag van zijn team, zal deze 

kaart niet op het conto van de aanvoerder komen te staan, mits dit duidelijk door de 
scheidsrechter op het wedstrijdformulier is genoteerd. De spelstraf volstaat. (TR artikel 
5.1 lid 2) 

• Alle speelverboden ten gevolge van gele kaarten dienen door de vereniging ten uitvoer te 
worden gelegd in de eerstvolgende door de hockeybond uitgeschreven en volledig te 
spelen wedstrijd(en). (TR artikel 5.3. lid 3 en lid 5) 

• Tegen een speelverbod ten gevolge van gele kaarten is geen beroep mogelijk. (TR 
artikel 5.5) 

• De telling van de gele kaarten (tijdelijke verwijderingen) loopt per seizoen. (TR artikel 5.2 
lid 2) 

• Speelverboden die niet meer in hetzelfde seizoen ten uitvoer kunnen worden gelegd, 
dienen in de eerste door de hockeybond uitgeschreven en volledig te spelen wedstrijd(en) 
van het volgende seizoen ten uitvoer te worden gelegd. (TR artikel 5.2 lid 3) 

• Het speelverbod geldt tot en met de dag dat de schorsing is uitgezeten. (TR artikel 8.2 
lid 3) 

• Gele kaarten voor een coach worden afzonderlijk geteld, tenzij de coach tevens speler is 
van het betrokken team. Let wel: kaarten voor coaches zijn persoonlijke kaarten. Dit 
betekent, dat de kaarten van een coach bij elkaar op worden geteld, bij welke vereniging 
hij/zij deze kaarten ook heeft behaald. In bijzondere omstandigheden kan het 
bondsbestuur van de KNHB aanwijzingen geven bij welke vereniging de straf moet 
worden uitgezeten. (TR artikel 8.2 lid 5) 

• Wanneer een speler voor meerdere teams uitkomt (b.v. jongens A1 en Heren 1), dient 
het speelverbod in principe ten uitvoer te worden gelegd bij het team waarin hij 
gewoonlijk als speler uitkomt (TR artikel 8.2 lid 2).  In bijzondere omstandigheden kan 
het bondsbestuur van de KNHB aanwijzingen geven bij welk team de straf moet worden 
uitgezeten. (TR artikel 8.2 lid 5) 

• Vanaf 2 gele kaarten zal er een bijdrage in de administratiekosten (€ 7,50 bij een 
juniorenwedstrijd en € 12,50 bij een seniorenwedstrijd) worden berekend. (TR artikel 5.9 
lid 1) 
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Let op:  
 
De kennisgevingen van de bond aan de verenigingen over de telling van gele kaarten zijn 
bedoeld als ruggesteuntje. Zij ontslaan de vereniging niet van de verantwoordelijkheid zelf 
de administratie bij te houden van de tijdelijke verwijderingen. Door onvoorziene 
vertragingen (o.a. computerstoring, registratie op verkeerde naam) kan een kennisgeving te 
laat bij de verenigingen arriveren. Ook kan het zijn, dat de kennisgeving niet de laatste 
stand van zaken wat betreft het aantal kaarten vermeldt, omdat alle digitale 
wedstrijdformulieren nog niet verwerkt zijn. In dat geval geldt het werkelijk behaalde 
aantal kaarten. Dit betekent, dat de speler zelf én de vereniging het aantal kaarten goed 
moeten bijhouden. De gevolgen van een te late tenuitvoerlegging van een speelverbod (een 
geldboete en 3 wedstrijdpunten in mindering) zijn altijd voor rekening en verantwoording 
van de vereniging (Tuchtreglement artikel 5.8 lid 1).  
Met name de 3 punten in mindering zijn voor het team van de speler die de kaarten heeft 
behaald nauwelijks verteerbaar, dus zorg als bestuur voor een goede administratie en 
maak beleid over de omgang en afhandeling van kaarten binnen de vereniging! 

 
Samenvatting: 
 
1e gele kaart :  Geen consequenties 
 
 2e gele kaart:  Geen consequenties; kennisgeving aan de vereniging en bijdrage in de 

administratiekosten  
 
3e gele kaart:  Speelverbod voor de eerstvolgende door de hockeybond uitgeschreven en 

volledig te spelen wedstrijd; kennisgeving aan vereniging en betrokken 
speler/coach en bijdrage in de administratiekosten  

 
4e gele kaart:  Geen consequenties; kennisgeving aan vereniging en bijdrage in de 

administratiekosten  
 
5e gele kaart en volgende gele kaarten: Speelverbod voor de eerstvolgende 2 door de 

hockeybond uitgeschreven en volledig te spelen 
wedstrijden; kennisgeving aan vereniging en 
betrokken speler/coach en bijdrage in de 
administratiekosten  

 
 
Veel gestelde vragen aan de afdeling Tucht van de KNHB: 
 
1. Moeten wij wachten met de uitvoering van de schorsing (naar aanleiding van 3x geel, 5x 

geel etc) totdat de brief van de KNHB binnen is? 
 
 Nee, de kennisgevingen van de bond aan de verenigingen over de telling van gele 

kaarten zijn bedoeld als ruggesteuntje. Zij ontslaan de vereniging niet van de 
verantwoordelijkheid zelf de administratie bij te houden van de tijdelijke verwijderingen. 

 
2. Worden gele kaarten gehaald door een speler die ook een functie heeft als coach, bij de 

zijn/haar gele kaarten als coach opgeteld? 
 
 Nee, gele kaarten voor een coach worden afzonderlijk geteld, tenzij de coach tevens 

speler is van het betrokken team. 
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3. Wordt een aanvoerders-kaart als een gele kaart voor de speler zelf genoteerd? 
 
 Nee, wanneer een speler als aanvoerder een gele kaart ontvangt voor wangedrag van 

zijn team, zal deze kaart niet op het conto van hem/haar als aanvoerder komen te 
staan, mits dit duidelijk door de scheidsrechter op het wedstrijdformulier is genoteerd. 
De spelstraf volstaat dan. 

 
4. Als een speler gele kaarten haalt bij JA1 en bij heren 1, waar moet hij dan de schorsing 

uitzitten? 
 

Wanneer een speler voor meerdere teams uitkomt (b.v. jongens A1 en Heren 1), dient 
het speelverbod in principe ten uitvoer te worden gelegd bij het team waarin hij 
gewoonlijk als speler uitkomt (TR artikel 8.2 lid 2).  Het bondsbestuur van de KNHB kan 
in bijzondere omstandigheden  nadere aanwijzingen geven bij welk team de straf moet 
worden uitgezeten. (TR artikel 8.2 lid 5). 
 
Bij twijfel kan het bestuurslid/correspondent Tuchtrecht contact opnemen met de KNHB, 
afdeling tuchtzaken(tucht@knhb.nl). 

 
 

 
 


