
 

Informatie rode kaarten veldhockey 
 

 
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 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 digitale 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 donderdag voor 10.00 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 afgehandeld, tenzij de vereniging of speler vóór de 1e dinsdag 
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 dinsdag voor 12.00 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. 

- 1e donderdag voor 10.00 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 10.00 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 straf op basis van de 
vastgesteld oriëntatiepunten. 
Senioren rode kaart fysiek of overig:  
- 1e dinsdag voor 12.00 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. 
- 1 e donderdag voor 10.00 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  
 
Oriëntatiepunten 
Voorafgaand aan ieder seizoen stellen de tuchtorganen oriëntatiepunten vast voor de 
straftoemeting bij wangedrag. Hier kan van worden afgeweken (hogere of lagere straf) en dit 

is aan het oordeel van het tuchtorgaan. 
 
Zie oriëntatiepunten. 
 
Wie legt nu eigenlijk een straf op: de vereniging 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 5 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 mede-ondertekening) 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.  
 
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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