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REGLEMENT TUCHTRECHTSPRAAK S.V.B.
BEGRIPSBEPALING
Bestuur:

Hoofdbestuur van de S.V.B.

Tuchtcommissie:

Commissie belast met de uitoefening van de
tuchtrechtspraak bij de Topsectie en Lidbonden
van de S.V.B.

Jeugd Tuchtcollege: College belast met de uitoefening van de
tuchtrechtspraak bij de jeugdsectie van de
S.V.B.
Tuchtorgaan:

Orgaan van de S.V.B. belast met de
tuchtrechtspraak, het Jeugd Tuchtcollege en de
Tuchtcommissie, in zitting bijeen: ‘het college’.

Artikel 1.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 van het Huishoudelijk
Reglement, waarbij het bestuur bevoegd is het opleggen van
tuchtstraffen te delegeren, wordt de tuchtrechtspraak in eerste
aanleg uitgeoefend door:
a. de Tuchtcommissie bij de Topsectie en Lidbonden
b. het Jeugdtuchtcollege bij de Jeugdsectie.
COMPETENTIE
Artikel 2.
1. De Tuchtcommissie is bevoegd kennis te nemen van alle
overtredingen die zijn begaan door verenigingen, leden en
spelers van de Topsectie- en Lidbondenverenigingen van de
S.V.B.
2. Het Jeugd Tuchtcollege is bevoegd kennis te nemen van alle
overtredingen die zijn begaan door verenigingen, leden en
spelers vallende onder de Jeugdsectie van de S.V.B.
Artikel 3.
1. Het lidmaatschap van het tuchtorgaan is onverenigbaar met:
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a. een functie in de bestuurlijke macht of van de
tuchtcommissie van een vereniging aangesloten bij de S.V.B.;
b. het lidmaatschap van de scheidsrechterscommissie;
2. werknemers van de S.V.B. kunnen geen lid zijn van het
tuchtorgaan.
3. De leden van het tuchtorgaan, dat met de behandeling van
een bepaalde zaak zijn belast, zijn verplicht af te zien van de
behandeling, indien zij op persoonlijke gronden onvoldoende
objectief tegenover die zaak staan of direct of indirect bij de
zaak betrokken zijn.
DE PROCEDURE IN EERSTE AANLEG
OPROEPING
Artikel 4.
1. Het aanhangig maken van een zaak ter terechtzitting
geschiedt door een oproeping vanwege de S.V.B. aan de
beschuldigde speler toegestuurd.
2. De oproeping kan zowel schriftelijk als mondeling geschieden.
Artikel 5.
Het tuchtorgaan heeft de bevoegdheid om getuigen en
deskundigen ter terechtzitting schriftelijk te doen oproepen.
Artikel 6.
Bij de oproeping van de beschuldigde speler wordt aan hem
kenbaar gemaakt wat hem ten laste wordt gelegd.
Artikel 7.
1. De oproeping geschiedt tenminste drie (3) dagen vóór de dag
der zitting.
2. Het zich niet houden aan de termijn als in lid 1 bedoeld
ontslaat de opgeroepene(n) niet van zijn (hun)
verschijningsplicht.
3. Indien niet voldaan is aan de termijn als bedoeld in lid 1,
kan de beschuldigde speler en/of een vertegenwoordiger bij de
verschijning desgewenst uitstel vragen van de behandeling van
de zaak. Hieromtrent beslist het tuchtorgaan.
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Artikel 8.
De voorzitter van het tuchtorgaan heeft de leiding van het
onderzoek op de zitting.
Behalve de voorzitter, de overige leden van het tuchtorgaan en
de notulist neemt aan de tafel niemand plaats.
Artikel 9.
Noch de voorzitter, noch een der overige leden geeft vóór en/of
tijdens de zitting blijk van enige overtuiging omtrent schuld of
onschuld van de beschuldigde speler.
Artikel 10.
De beschuldigde speler kan zich doen bijstaan door een of meer
vertegenwoordigers (bestuurslid, trainer/coach, teammanager) van
de vereniging waartoe betrokkene behoort.
Artikel 11.
De zitting is openbaar. Door het tuchtorgaan kan in bijzondere
gevallen hierop een uitzondering worden gemaakt.
Artikel 12.
Het college heeft een lid dat als eiser optreedt.
Artikel 13.
Het onderzoek neemt een aanvang door het doen uitroepen van
de zaak door de voorzitter; hij vraagt daarop de beschuldigde
of, zo er meer beschuldigen zijn, ieder hunner, in de volgorde
waarin zij zijn opgeroepen, naar naam en voornamen, leeftijd,
woon- of verblijfplaats, school (indien schoolgaand) of beroep en
van welke vereniging hij lid is.
Hij vermaant hem (hen) oplettend te zijn op hetgeen hij (zij)
zal (zullen) horen.
Artikel 14.
De beschuldigde speler wordt ondervraagd, nadat desgewenst de
getuigen zijn gehoord. Op zijn verzoek kan hij echter eerder
gehoord worden.
Artikel 15.
De getuigen worden ieder afzonderlijk voorgeroepen en gehoord.
Nadat de getuigen door de voorzitter is ondergevraagd kunnen
de overige leden en daarna achtereenvolgens de eiser en de
beschuldigde speler of diens vertegenwoordiger vragen stellen.
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Artikel 16.
Indien de eiser of een ander lid van het college zich verzet
tegen vragen aan de getuige(n) gesteld kan de voorzitter
beletten dat er antwoord wordt gegeven.
Artikel 17.
Onverminderd het bepaalde in artikel 10 wordt de beschuldigde
speler, nadat de getuigen zijn gehoord door de voorzitter,
ondervraagd. Is er meer dan één beschuldigde, dan geschiedt
de ondervraging in de volgorde waarin zij zijn opgeroepen.
Hierop kunnen er uitzonderingen worden gemaakt. De voorzitter
kan de ondervraging van de beschuldigde speler onderbreken
voor het nader horen van getuigen.
Artikel 18.
Na de ondervraging van de beschuldigde door de voorzitter
kunnen de andere leden van het college hem vragen stellen.
VORDERING
Artikel 19.
1. Nadat de getuige(n) en de beschuldigde speler zijn gehoord
kan de eiser van het college het woord voeren en legt hij zijn
vordering, na voorlezing, aan het college voor.
2. De vordering omschrijft de straf of de maatregel, indien
oplegging daarvan wordt geëist en vermeldt in dat geval tevens
welke bepaalde strafbare gedraging heeft plaatsgevonden,
overeenkomstig de terzake doende reglementen.
3. De beschuldigde speler heeft het recht om het laatste woord
te voeren.
BERAADSLAGING EN UITSPRAAK
Artikel 20.
Na afloop van het onderzoek wordt dit door de voorzitter
gesloten verklaard en wordt door hem mondeling medegedeeld
wanneer de uitspraak zal plaatsvinden.
Artikel 21.
Het college beslist bij gewone meerderheid van stemmen.
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Het lid van
adviserende
stemmen is
Tijdens het
het lid dat

het college dat als eiser optreedt heeft een
stem, die niet bindend is. Bij het staken der
de stem van de voorzitter doorslaggevend.
beraad mogen de overige leden vragen stellen aan
als eiser is opgetreden.

Artikel 22.
1. Indien het college van oordeel is dat in een onderhavige
zaak een beschuldigde moet worden opgeroepen, doch deze
beschuldigde ondanks behoorlijke oproeping niet verschijnt kan
tegen hem de verstekprocedure worden ingezet. Het lid dat als
eiser optreedt vraagt dit uitdrukkelijk. Indien het college haar
twijfels uitspreekt over een al dan niet behoorlijke oproeping,
wordt de zaak uitgesteld en verwezen naar de eerstvolgende
zitting.
Indien de beschuldigde niet verschijnt, maar een bestuurslid of
derden wel aanwezig is, kan die slechts uitstel vragen van de
zaak, waarover het college in beraad een beslissing neemt, na
de eiser te hebben gehoord.
2. De beoordeling of een beschuldigde speler al dan niet moet
worden opgeroepen, ligt bij het college.
Artikel 23.
1. Binnen drie (3) dagen na de uitspraak van het tuchtorgaan
kan de beschuldigde en/of diens vertegenwoordiger schriftelijk
verzet aantekenen tegen de verstekuitspraak van het college, bij
het bestuur.
2. Het bestuur beslist of de behandeling van de beschuldiging
opnieuw dient plaats te vinden en zo ja, binnen welke termijn.
STRAFFEN EN MAATREGELEN
STRAFFEN
Artikel 24.
De straffen en/of maatregelen van het tuchtorgaan zijn:
1. Speelverbod;
2. Geldboete;
3. Reprimande.

6

SPEELVERBOD
A. het reglementair opgelegd speelverbod van één, eerstvolgende
wedstrijd;
B. Een speelverbod voor maximaal het leven bij
levensgevaarlijke overtredingen met voorbedachte rade,
gedurende een speelwedstrijd, tegen enig persoon vallende onder
de Statuten en/of overige reglementen van de S.V.B., waarbij
tevens de dood en/of zwaar letsel het gevolg is geweest;
C. Een speelverbod voor maximaal twaalf (12) jaren bij
opzettelijk gepleegde gevaarlijke overtredingen gedurende een
speelwedstrijd, tegen enig persoon vallende onder de Statuten,
waarbij lichamelijk letsel het gevolg is geweest;
D. Een speelverbod voor maximaal vijf (5) jaren bij opzettelijk
gepleegde gevaarlijke overtredingen gedurende een speelwedstrijd,
tegen enig persoon vallende onder de Statuten en/of overige
reglementen van de S.V.B., waarbij tevens enig lichamelijk letsel
het gevolg is geweest;
E. Een speelverbod voor minimaal één (1) tot maximaal twintig
(20) wedstrijden bij: overtredingen van de spelregels, en/of
wangedrag, en/of belediging, en/of bedreiging met enig misdrijf
tegen het leven gericht en/of pogen, en/of slaan, en/of
schoppen, en/of bezigen van liederlijke taal en/of spugen, in
ieder geval elke provocerende en/of gewelddadige handeling
tegen enig persoon vallende onder de Statuten en/of overige
reglementen van de S.V.B., onmiddellijk vóór, tijdens en/of na
de speelwedstrijd als bedoeld in het Competitiereglement of enig
ander reglement van de S.V.B.
F. 1. Het college kan vermelde straffen:
a. geheel of gedeeltelijk opleggen.
b. geheel voorwaardelijk opleggen
c. aan een voorwaardelijke straf, althans voorwaardelijk deel van
de straf, een proeftijd verbinden voor ten hoogste vijf (5)
jaren.
2. Het bepaalde onder lid 1 vermeld, kan met of zonder aftrek
van de reglementaire wedstrijd.
3. Van de reglementaire wedstrijd kan niet worden afgeweken.

7

GELDBOETE
a. Deze wordt voor de verenigingen in de Topsektie bepaald op
minimaal SRD. 50,= tot maximaal SRD. 1500,=, waarbij de boete
de som van SRD. 2500,= per competitiejaar nimmer te boven
mag gaan.
b. het bestuur kan bepalen dat de geldboete in mindering
worden gebracht op de uit te betalen recette-opbrengst.
c. Aan een opgelegde geldboete kan een vervangende straf
worden opgelegd.
d. Tenzij anders bepaald, dient elke opgelegde geldboete binnen
14 (veertien) dagen na de uitspraak te worden betaald.
REPRIMANDE
1. De reprimande geschiedt mondeling en/of schriftelijk, en
wordt zover mondeling, toegepast door de voorzitter van het
tuchtorgaan.
2. Is de reprimande schriftelijk, dan wordt deze uitgevoerd door
de Secretaris van het tuchtorgaan.
MAATREGELEN
Maatregelen die genomen kunnen worden zijn:
a. Publicatie in alle plaatselijke dag-/avondbladen;
b. Publiekelijke verontschuldigingen;
c. schadevergoeding;
TENUITVOERLEGGING
Artikel 25.
Competitieleiders en/of Competitiecommissies zijn verplicht er
voor zorg te dragen, dan wel erop toe te zien, dat opgelegde
straffen en maatregelen worden ten uitvoer gelegd.
De tenuitvoerlegging van een straf of maatregel vangt aan op
het moment van de uitspraak, tenzij in de uitspraak anders is
beslist.
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RECHTSMIDDELEN
BEROEP
Artikel 26.
1. Tegen opgelegde straffen en/of genomen maatregelen van het
tuchtorgaan is beroep mogelijk binnen drie (3) dagen, vanaf de
dag van de uitspraak, bij het bestuur.
2. Van de uitspraak van het tuchtorgaan kunnen beroep
instellen:
a. de betrokkene;
b. de vereniging waarvan betrokkene lid is, indien de vereniging
door het tuchtorgaan mede verantwoordelijk is gesteld voor de
door betrokkene begane overtreding.
Artikel 27.
Beroep kan niet worden ingesteld, indien de zaak is afgedaan
met een reprimande/waarschuwing of vrijspraak.
Artikel 28.
Het beroep dienst schriftelijk en met redenen omkleed binnen
vijf (5) dagen na de uitspraak, bij het bestuur te worden
ingediend.
Artikel 29.
1. Door het instellen van beroep wordt de tenuitvoerlegging van
de opgelegde straf of maatregel niet opgeschort.
2. In afwijking van lid 1 kan het bestuur op verzoek van
appellant of ambtshalve de tenuitvoerlegging van een straf of
maatregel opschorten, indien naar haar oordeel ernstige
procedure fouten zijn gemaakt of er een straf is opgelegd dien
niet in verhouding staat tot de bewezen verklaarde overtreding.
GRATIE
Artikel 30.
Het bestuur heeft het voorrecht om na het tuchtorgaan te
hebben gehoord met betrekking tot een opgelegde straf en/of
genomen maatregel, gratie te verlenen aan de beschuldigde(n).
Onder gratie in deze wordt verstaan het geheel of gedeeltelijk
in mindering brengen van de straf.
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SLOTBEPALING
Artikel 31.
In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorzien beslist het
bestuur.
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TOELICHTING
De voelbalsport wordt niet altijd volgens de regels beoefend.
Verder nog, ook buiten het voetbalveld houdt men zich niet aan
de regels. Spelers, spelend of niet-spelend en verenigingsofficials
die op een of ander wijze in de fout gaan, krijgen te maken
met de door de S.V.B. in het leven geroepen tuchtrechtspraak.
Het tuchtorgaan neemt daarbij de zaak in behandeling, doet
onderzoek aan de hand van de binnengekomen verklaringen en
komt vervolgens tot een uitspraak. De sancties zijn onder meer
uitsluiting voor een of meerdere wedstrijden, schorsing e.d.
Verreweg de meeste overtredingen/tuchtzaken die door het
tuchtorgaan worden behandeld hebben te maken met
wedstrijdbepalingen. Oftewel: zaken die zich voordoen op en/of
rondom het voetbalveld, in ieder geval alle zaken die zich
voordoen in, bij of na wedstrijden onder auspiciën van de
S.V.B.. Andere overtredingen zoals administratieve verzuimen of
valsheid in geschrifte worden niet door het orgaan behandeld.
Een tuchtzaak komt tot stand doordat een overtreding wordt
‘aangemeld’ bij de tuchtorgaan. Meestal doet een scheidsrechter
dat door een of meerdere aantekeningen te maken op het
wedstrijdformulier als het een overtreding van een
wedstrijdbepalingen betreft. Deze aantekening is de officiële
tenlastelegging. Het kan gaan om een persoon die een rode
kaart heeft gekregen, of een overtreding door een vereniging,
een orgaan, commissies, team of elftal van de vereniging. Het
kan ook een overtreding betreffen door een of meer namens de
vereniging optredende leden. Het is eveneens mogelijk de
vereniging verantwoordelijk te stellen voor overtredingen van
leden en functionarissen of voor wangedrag van toeschouwers.
Een enkele gele kaart leidt niet tot een tuchtzaak, tenzij naar
het oordeel van het tuchtorgaan aanleiding bestaat de
overtreding als tuchtzaak in behandeling te nemen. In dit geval
volgt een tenlastelegging. Overige overtredingen en rechtstreekse
rode kaarten leiden wel tot een tuchtzaak.
Als een tuchtzaak aanhangig is gemaakt verzamelt het
tuchtorgaan informatie, zodat zij zich een goed beeld kan
vormen van de overtreding. In het Reglement is bepaald dat bij
een directe rode kaart de betrokken speler(s), verenigingen en
de scheidsrechter een verklaring moeten opstellen. Uiteraard is
het van groot belang dat deze verklaringen goed en volledig
zijn. Het moet gaan om feiten en niet om veronderstellingen.
De speler die een directe rode kaart ontvangt, is automatisch
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direct voor de eerstvolgende wedstrijd uitgesloten van deelname.
Hij krijgt hiervoor geen schriftelijk bericht van de S.V.B.. Deze
wedstrijd wordt in mindering gebracht op de totale straf.
In de verklaringen moet staan wat er is voorgevallen, wie wat
heeft gedaan, of de scheidsrechter een rode kaart heeft gegeven
en of het ‘slachtoffer’ letsel heeft opgelopen. Het is daarbij van
groot belang dat alle zaken die van belang zijn voor de
behandeling worden vermeld. Immers, zonder goede en volledige
verklaringen kan het tuchtorgaan niet tot goede uitspraken
komen.
De behandeling van een zaak kan zowel schriftelijk als
mondeling plaatsvinden. Zaken worden in principe mondeling
behandeld, tenzij de orgaan anders beslist. Zodra alle, voor die
zaak betrokken personen bij de behandeling zijn gehoord, volgt
een uitspraak. Medewerkers en de jeugd coördinator van de
S.V.B. verzorgen de administratie rondom tuchtzaken en
handelen die af. De tuchtorgaan behandelt de zaken die aan
haar zijn gemeld.
Een schriftelijke behandeling vindt alleen plaats als het
tuchtorgaan dat wenselijk acht om tot een oordeel te komen.
Als richtlijn geldt vooral de duidelijkheid en de onderlinge
afstemming van de afgelegde verklaringen van betrokkenen. Ook
spelen de ernst van de overtreding en de zwaarte van de straf
daarbij een rol. Als het tuchtorgaan een zaak mondeling wil
behandelen, worden de betrokkenen en eventuele andere
personen (getuigen) opgeroepen voor een zitting van het
tuchtorgaan. De oproep bevat alle informatie die van belang is
voor de zaak. Tijdens de zitting worden ze dan gehoord door
het tuchtorgaan, bestaande uit drie of vijf leden. De uitspraak
wordt schriftelijk meegedeeld.
Rechten en plichten
Als een speler of vereniging wordt beschuldigd, heeft die rechten
en plichten. Hij/zij heeft de verplichting naar waarheid te
verklaren wat er is gebeurd. En moet hij/zij op de zitting
verschijnen als ze door het tuchtorgaan wordt opgeroepen voor
een mondeling onderzoek. Een belangrijk recht is het recht op
inzage. Dit betekent dat de beschuldigde bijvoorbeeld
verklaringen van de scheidsrechter en tegenstander voor de
zitting mag inzien. Dit dient van te voren te worden
opgevraagd. Daarnaast heeft hij als betrokkene recht op verweer
en mag hij zich in elke fase van de behandeling van een zaak
te laten bijstaan door de vertegenwoordiger.
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Uitspraak
Als het tuchtorgaan alle benodigde informatie heeft, sluit zij het
onderzoek. Zij kan het onderzoek echter heropenen als zij
alsnog nadere informatie nodig heeft om tot een oordeel te
kunnen komen. Vervolgens beraadslaagt het tuchtorgaan over de
zaak. De zittingen zijn openbaar en het tuchtorgaan beslist met
meerderheid van stemmen. De uitspraak is gebaseerd op de
(scheidsrechters-)rapporten en verklaringen die op de zaak
betrekking hebben. Het tuchtorgaan kan naar de omstandigheden
van het geval videobeelden, sociale – mediaberichten voor haar
oordeel gebruiken. In de uitspraak staat in ieder geval het
aantal wedstrijden dat de speler aan de kant moet blijven, of
de straf voorwaardelijk of onvoorwaardelijk is, de ingangsdatum
en het desbetreffende beschuldiging waarop de uitspraak is
gebaseerd.
Als het orgaan van mening is dat een overtreding onvoldoende
is aangetoond, dan wordt de betrokkene vrijgesproken. Bij ten
dele of voldoende aangetoonde overtredingen bepaalt het
tuchtorgaan de strafmaat of maatregel, schuldig zonder straf
daaronder begrepen.
Aan dit reglement worden er strafnormeringsrichtlijnen
toegevoegd. Deze richtlijnen gelden voornamelijk voor de
Tuchtcommissie, want bij de jeugd komen we niet de
uitgebreide vormen van wangedrag tegen.
Met de strafnormeringsrichtlijnen wordt getracht de
tuchtrechtspraak voorspelbaar en herkenbaar te maken, hetgeen
de uniforme interpretatie van de spelregels en uiteindelijk de
kwaliteit van de tuchtrechtspraak ten goede zal komen. Het
tuchtorgaan heeft in de oplegging van straf tegen de begane
overtreding een zekere vrijheidsmarge. Uiteraard is afwijking
van deze marge mogelijk, doch zal dit gemotiveerd moeten
worden aangegeven.

13

RICHTLIJNEN TUCHTRECHTSPRAAK S.V.B.
Deze richtlijnen bevatten de strafnormering bij de meest
voorkomende overtredingen in de vorm van wangedrag, waarbij
aan de individuele speler de directe rode kaart wordt getoond.
In de meeste gevallen zullen het spelers zijn, die zich misdragen
jegens tegenspelers of toeschouwers, maar de normen gelden ook
voor bestuursleden, trainers, coaches, verzorgers en andere officials,
van wie een voorbeeldfunctie verwacht mag worden. Vanwege die
voorbeeldfunctie zal er gauw reden zijn een hogere dan de
minimumstraf op te leggen.
Als de norm staat aangegeven in wedstrijden, betreft het de
sanctie: schorsing, uitsluiting voor deelname aan een wedstrijd.
Alle normen zijn in onvoorwaardelijke vorm vermeld. Een (deels)
voorwaardelijke straf dient bepaald te worden door de
bijzonderheden van het individuele geval. Bij ernstig en/of langdurig
lichamelijk letsel zal de straf worden verzwaard. Recidive werkt ook
strafverzwarend.
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1. Strafnormering voor overtredingen van spelers
jegens scheidsrechters, assistent scheidsrechters
en officials
Omschrijving gedrag
(handeling)

Strafmaat

Protesteren met gebruik van
liederlijke taal

1 t/m 3 wedstrijden schorsing

belediging in woord en/of
gebaar (tegen persoon of
tegen gezag)

strafmaat

a. Eenvoudig

2 t/m 4 wedstrijden schorsing

b. grof (waaronder discrimineren)

3 t/m 6 wedstrijden schorsing

bedreiging
(alleen gepleegd)

strafmaat

a. dreigen met niet nader
omschreven handelen, c.q
eenvoudig
(v.b. “Ik krijg je nog wel”)

2 t/m 4 wedstrijden schorsing

b. dreigen met concreet fysiek
gewelddadig
handelen c.q. ernstig. (v.b. “Ik
sla je straks in elkaar”)

3 t/m 6 wedstrijden schorsing
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fysiek gewelddadig handelen

strafmaat

a. handtastelijkheden (v.b. trekken 2 t/m 6 wedstrijden schorsing
aan kleding, wegduwen etc.)

b. het gooien en/of trappen van
voorwerpen in de richting van
de official / spuwen naar
(niet raak)

3 t/m 5 wedstrijden schorsing

c. het gooien en/of trappen van
voorwerpen tegen de official/
spuwen van
(raak)

5 t/m 10 wedstrijden schorsing

d. slaan en/of schoppen in de
richting van de official
(niet raak)

3 t/m 6 maanden schorsing

e. slaan en/of schoppen van de
official
(raak, geen pijn)

12 t/m 24 maanden schorsing

mishandeling

strafmaat

a. lichte vorm: geen letsel, wel pijn

3 t/m 6 maanden schorsing

b. middelvorm: letsel
(v.b. blauw oog)

6 t/m 12 maanden schorsing

c. ernstige vorm: genezingsduur:
> 14 dagen

12 t/m 36 maanden schorsing

d. zware vorm: blijvend letsel

ontzetting uit de competitie voor
het leven
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2. Strafnormering voor overtredingen van spelers en/of
functionarissen jegens spelers
Nr.

Omschrijving gedrag
(handeling)

Strafmaat

01

gebruiken
grove/beledigende
taal tegenover een
speler

02

het trappen van een
speler
- in een spelsituatie

4 t/m 6 wedstrijden schorsing

- buiten een spelsituatie

6 t/m 10 wedstrijden schorsing

03

1 t/m 3 wedstrijden schorsing

het slaan van een speler
- in een spelsituatie
3 t/m 6 wedstrijden schorsing
- buiten een spelsituatie

6 t/m 10 wedstrijden schorsing

04

het bespuwen van een
speler

2 t/m 5 wedstrijden schorsing

05

trappen naar een speler

06

- in een spelsituatie

2 t/m 4 wedstrijden schorsing

- buiten een spelsituatie

4 t/m 6 wedstrijden schorsing

het slaan naar een
speler
- in een spelsituatie

2 t/m 4 wedstrijden schorsing

- buiten een spelsituatie

4 t/m 6 wedstrijden schorsing

17

07

het spuwen naar een
speler

2 t/m 4 wedstrijden schorsing

08

het geven van een
kopstoot
aan een speler

2 t/m 5 wedstrijden schorsing

09

het geven van een
kniestoot
aan een speller

2 t/m 5 wedstrijden schorsing

10

het geven van een
elleboogstoot aan een
speller

2 t/m 5 wedstrijden schorsing

11

het pogen een kopstoot
te geven aan een speler

2 t/m 4 wedstrijden schorsing

12

het pogen een kniestoot 2 t/m 4 wedstrijden schorsing
te geven aan een speler

13

het pogen een
elleboogstoot te geven
aan een speler

2 t/m 4 wedstrijden schorsing

14

de bal in het gezicht/
tegen het lichaam van
een speler duwen

2 t/m 4 wedstrijden schorsing

15

de bal in het gezicht/
tegen het lichaam van
een speler gooien of
trappen

2 t/m 4 wedstrijden schorsing

18

16

het weigeren naam op te
geven aan scheidsr., ass.scheidsr. of secretaris
- tijdens de wedstrijd
- speler
- aanvoerder (eigen
naam)

2 t/m 4 wedstrijden schorsing
2 t/m 5 wedstrijden schorsing

- na of tijdens de wedstrijd
- aanvoerder (naam
1 t/m 3 maanden schorsing
medespeler)
- na de wedstrijd
- leider/andere
Verantwoordelijke

1 t/m 3 maanden schorsing

17

het weigeren het
speelveld te
verlaten
- speler
2 t/m 4 wedstrijden schorsing
- aanvoerder
3 t/m 5 wedstrijden schorsing
- trainer, coach, verzorger, 2 t/m 6 wedstrijden schorsing
leider

18

het opgeven van een
verkeerde naam aan
scheidsrechter,
assistentscheidsrechter of
secretaris
- tijdens de wedstrijd
- speler
- aanvoerder
trainer/coach/verzorger/
leider
- na de wedstrijd
- aanvoerder, leider of
andere
verantwoordelijke

3 t/m 5 wedstrijden schorsing
3 t/m 6 wedstrijden schorsing
3 t/m 6 wedstrijden schorsing
2 t/m 6 maanden schorsing

19

19

het opzettelijk de bal
met de hand spelen en
daardoor een
scoringskans ontnemen

20

het op onreglementaire
wijze ontnemen van een

21

scoringskans door
- shirtje trekken, duwen,
blokkeren
- een andere overtreding
het op grove wijze
onderuithalen van een
speler

22

het discrimineren van
een speler

1 wedstrijd schorsing

1 wedstrijd schorsing
2 t/m 3 wedstrijden schorsing
3 t/m 4 wedstrijden schorsing

4 t/m 8 wedstrijden schorsing

20

3. Strafnormering voor overtredingen van functionarissen,
Assistent-scheidsrechter/leider/begeleider/verzorger/trainer/
coach/bestuurslid of andere personen niet zijnde een speler
Nr.

Omschrijving van overtrading

Strafmaat

01

het speelveld betreden zonder

berisping tot max. 4
wedstrijden schorsing

toestemming van de
scheidsrechter
02

het door woord en/of gebaar
berisping tot max. 6
te kennen
wedstrijden schorsing
geven het niet eens te zijn met
een
beslissing van de
scheidsrechter

03

het bedreigen van de
scheidsrechter,
assistent-scheidsrechter, tafel
official

6 tot max. 10 wedstrijden
schorsing

04

idem met fysiek geweld

3 t/m 12 maanden schorsing

05

het beledigen van de
scheidsrechter

4 tot 8 wedstrijden
schorsing

06

idem (op grove wijze)

2 t/m 12 maanden
schorsing

07

het protesteren, gepaard
gaande met handtastelijk
optreden, waaronder
begrepen het trekken aan
lichaam of kleding, of het
wegduwen van de scheidsrechter
idem (op ernstige wijze)

8 tot max. 10 wedstrijden
schorsing

21

schorsing tot max. 36
maanden schorsing

08

Aanzetten tot wangedrag,
waaronder weglopen van het
speelveld

2 t/m 6 wedstrijden

09

andere niet genoemde
overtredingen,

nader te bepalen door het
tuchtorgaan

22

