5. Tuchtzaken
5.1 Algemene informatie
De wijze waarop de KNVB rechtspreekt is vastgelegd in het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal. De
overlegvergadering tucht- en beroepszaken heeft in de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal de
straftoemetingsrichtlijnen voor dit seizoen vastgesteld. Daarnaast staat in deze Handleiding algemene informatie
over tuchtzaken, het strafbeleid en de diverse tuchtprocedures.

5.2 Registratiesystemen zaalvoetbal
De tuchtcommissie amateurvoetbal registreert de waarschuwing op naam van de betrokken speler.
Bij het registreren is er een onderverdeling in drie categorieën:
1. Registraties voortvloeiende uit:
a. competitiewedstrijden;
b. play-offwedstrijden;
c. beslissingswedstrijden voor promotie, degradatie of periodekampioenschap;
d. wedstrijden in het kader van promotie of degradatie;
e. kampioenswedstrijden;
f. vriendschappelijke wedstrijden;
g. wedstrijden tijdens al dan niet goedgekeurde toernooien.
2. Registraties voortvloeiende uit bekerwedstrijden of de supercup van de KNVB.
Minder dan vijf registraties voor categorie 1 of 2 in één seizoen leveren geen uitsluiting op. Uitsluitingen die
voortkomen uit een categorie gelden voor bindende competitie-, beker- en play-offwedstrijden. Twee
waarschuwingen in één wedstrijd voor één speler hebben voor de betrokken speler één wedstrijd uitsluiting tot
gevolg. Deze uitsluiting geldt, als de betrokken speler en diens club bericht hebben gehad, voor de eerstvolgende
officiële wedstrijd die de KNVB organiseert. Deze registraties worden niet meegeteld in de staffel.
Op gewelddadige handelingen en ernstig wangedrag ten opzichte van de tegenspeler, scheidsrechter en/of
assistent-scheidsrechter volgt bestraffing met een directe veldverwijdering.
Afdoening registraties
Betrokken speler en diens club ontvangen geen bericht van registraties die geen uitsluiting tengevolge hebben.
Wel ontvangen zij bericht als:
De waarschuwing niet wordt geregistreerd wegens onvoldoende bewijs.
Er naar het oordeel van de tuchtcommissie aanleiding bestaat de overtreding als tuchtzaak in behandeling te
nemen. In dit geval volgt een tenlastelegging.
Staffel gele kaarten
Aantal registraties
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Categorie 1 en 2
Aantal wedstrijden uitsluiting
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1*
2, en vervolgens steeds 2

Doordat twee waarschuwingen in één wedstrijd niet meer meetellen met de staffel, kan het in theorie gunstiger
e
zijn om bij de drempel waarbij de straf wordt verdubbeld (vanaf de 11 registratie) twee waarschuwingen te krijgen
in één wedstrijd in plaats van één waarschuwing. Om deze onwenselijke situatie tegen te gaan, resulteren twee
waarschuwingen in één wedstrijd vanaf deze grens (aangegeven met een * in de staffel) altijd in twee wedstrijden
uitsluiting.

Categorie 1 en 2 vanaf vijfde registratie

De vijfde, zevende, negende en tiende registratie in een categorie 1 en 2, hebben voor de betrokken speler één
wedstrijd uitsluiting tot gevolg. Deze uitsluiting geldt, als de betrokken speler en diens club bericht hebben gehad,
voor de eerstvolgende officiële wedstrijd die de KNVB organiseert.
Categorie 1 en 2 elfde en volgende registratie
De binnen één seizoen in een categorie geregistreerde elfde en volgende registratie leveren elk een uitsluiting op
van twee wedstrijden.
Onder wedstrijden wordt verstaan
Bindende competitie- en bekerwedstrijden van de KNVB.
Bekendmaking straffen
Betrokken speler krijgt een opgelegde straf schriftelijk per e-mailbericht meegedeeld, indien de KNVB in het bezit
is van een e-mailadres van betrokkene. Daarnaast wordt de straf digitaal gepubliceerd in Sportlink Club. De
vereniging van betrokkene dient betrokken speler te informeren over de opgelegde straf als de KNVB niet in het
bezit is van het emailadres.
Kosten registraties en directe straffen
De registraties worden per categorie afzonderlijk opgesteld.
Senioren
De eerste registratie evenals de eventuele
daaropvolgende registratie tot en met de derde
registratie
Vanaf de vierde registratie elke registratie
Strafoplegging bij directe straffen, evenals twee
waarschuwingen in een wedstrijd

Administratiekosten
€ 14,60

Junioren en pupillen
De eerste registratie evenals de eventuele
daaropvolgende registratie tot en met de derde
registratie
Vanaf de vierde registratie elke registratie
Strafoplegging bij directe straffen, evenals twee
waarschuwingen in een wedstrijd

Administratiekosten
€ 6,70

€ 23,10
€ 23,10

€ 13,10
€ 13,10

Beroep
Tegen de registratie door de tuchtcommissie van waarschuwingen en daaruit voortvloeiende uitsluitingen naar
aanleiding hiervan, is geen verweer of beroep mogelijk.
Het al dan niet registreren
Wanneer uit de aard van de overtreding blijkt dat de scheidsrechter de speler van het speelveld had moeten
zenden, maar de overtreding heeft afgedaan met een waarschuwing, volgt geen registratie. Een dergelijke zaak
neemt de tuchtcommissie in behandeling. Zowel de betrokkene als diens club krijgt hierover bericht, indien de
KNVB in het bezit is gesteld van een e-mailadres van betrokkene..
Vervallen verklaren van registraties
Na afloop van het seizoen worden alle gegeven en geregistreerde waarschuwingen in alle categorieën als
vervallen beschouwd.
Geen boeking/registratie, maar waarschuwing
Met betrekking tot de scheidsrechter merken we nog op dat deze niet van een boeking of registratie moet
spreken. Zowel tegen de betrokken speler als in zijn rapportage dient hij uit te gaan van een (officiële)
waarschuwing. Of de waarschuwing leidt tot een registratie, beoordeelt alleen de tuchtcommissie.

5.3 Directe rode kaartregeling
De directe rode kaartregeling geldt gedurende het gehele seizoen en is van toepassing op iedere (wissel)speler,
ongeacht de categorie of klasse waarin hij uitkomt. De directe rode kaartregeling luidt nu als volgt.
Een speler of wisselspeler aan wie voor, tijdens of na een bindende wedstrijd een directe rode kaart is getoond of
daarvan mededeling is gedaan, is niet gerechtigd om uit te komen in de eerstvolgende bindende wedstrijd van
zijn team (dus het team waarbij hij de directe rode kaart heeft opgelopen). Verder is hij niet gerechtigd in enig
ander team van zijn vereniging uit te komen, tot en met de dag waarop zijn team deze eerstvolgende wedstrijd
heeft gespeeld.

Bovengenoemde regeling houdt dus in dat de directe rode kaartregeling nu ook van toepassing is op
wisselspelers zowel voor, tijdens als na de wedstrijd. Bovendien houdt de regeling in dat de betrokken speler is
uitgesloten tot en met de dag waarop zijn team (dus het team waarbij hij/zij de directe rode kaart heeft opgelopen)
de eerstvolgende wedstrijd heeft gespeeld.
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.
LET WEL:
De directe rode kaartregeling is alleen van toepassing op spelers en wisselspelers en niet op teamofficials
op de bank, zoals de trainer, verzorger en teambegeleider. Aan teamofficials op de bank kunnen geen gele,
maar wel rode kaarten worden gegeven. Club en speler zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van
deze maatregel. De KNVB stuurt hierover geen schriftelijk bericht.
De maatregel staat los van de uitspraak van de tuchtcommissie. Hierover krijgt de speler uiteraard wel
schriftelijk bericht per e-mail.
Voor de betaaldvoetbalorganisaties geldt dat de directe rode kaartregeling alleen van toepassing is op de
jeugdelftallen. De jeugdelftallen van BVO’s spelen immers onder het Reglement Wedstrijden
Amateurvoetbal.
Op de straf die de tuchtcommissie oplegt naar aanleiding van de directe rode kaart, mag de bindende wedstrijd
waarvoor de betrokken speler niet speelgerechtigd was in mindering worden gebracht.

5.4 Verklaringen betrokkenen bij directe veldverwijderingen
Het registratiesysteem is erop gericht dat spelers en de verenigingen geen verweerschriften en/of verklaringen
hoeven in te sturen.
Mochten echter verzorgers, verenigings (assistent-)scheidsrechters, leiders, enzovoort zich hebben schuldig
gemaakt aan onbehoorlijk gedrag, dan volgt een tenlastelegging met de mogelijkheid tot verweer. Trainers
worden in staat van beschuldiging gesteld via een aantekening op het wedstrijdformulier.
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.
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 assistent-scheidsrechters, rapporteur en waarnemer) hoeven pas
ingezonden te worden als hierom wordt verzocht.
Overige tuchtzaken, niet zijnde directe rode kaarten
Strafrapportformulieren die geen betrekking hebben op een directe rode kaart, moeten binnen drie werkdagen na
de wedstrijddag in het bezit zijn van het districtskantoor/steunpunt dat de tuchtzaken van de betreffende
competitie afhandelt of het bondsbureau in Zeist als het gaat om een landelijke competitie.
Clubmaatregelen
In geval van uitsluitingen naar aanleiding van registraties (inclusief twee keer een waarschuwing in een wedstrijd)
wordt geen rekening gehouden met maatregelen die de vereniging heeft opgelegd.
Maatregelen die verenigingen zelf direct in verband met zware overtredingen aan betrokkenen hebben opgelegd,
kan de tuchtcommissie – mits tijdig meegedeeld – bij de bepaling van de strafmaat wel meenemen.

5.5 Verklaringen betrokkenen bij staken wedstrijd
Beide verenigingen moeten, als de wedstrijd is gestaakt, een verweerschrift indienen. Door de aantekening van
de scheidsrechter op het wedstrijdformulier worden beide verenigingen geacht in staat van beschuldiging te zijn
gesteld. Uiteraard staat dit los van de schuldverklaring die uiteindelijk de tuchtcommissie moet vaststellen. De
scheidsrechter geeft dit via een aantekening op het wedstrijdformulier aan.

5.6 Rapportformulieren
1.

2.

3.

De rapportformulieren van de overtredingen genoemd in het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal moeten
uiterlijk binnen drie werkdagen na de dag waarop de wedstrijd is gespeeld in bezit van het betreffende
districtskantoor/steunpunt of bondsbureau zijn.
Indien ingevolge het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal de verkorte procedure van toepassing is,
dienen de rapportformulieren genoemd in het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal de eerstvolgende
werkdag na de wedstrijd in bezit van het betreffende districtskantoor/steunpunt of bondsbureau te zijn.
Toezending kan in dat geval per fax of via e-mail plaatsvinden.
De reglementscommissie heeft bepaald dat onder de term ‘werkdagen’ wordt verstaan ‘kantoorwerkdagen
van de KNVB’.

5.7 Administratieve verzuimen
Een vereniging krijgt bericht van elk vastgesteld verzuim, indien van toepassing onder vermelding van een
nieuwe termijn. Betrokkene kan binnen vier werkdagen na het verzenden van de uitspraak schriftelijk – en
voorzien van redenen – bij de tuchtcommissie tegen een uitspraak bezwaar maken. Na ontvangst van het
bezwaarschrift, dat als verweerschrift wordt aangemerkt, neemt de tuchtcommissie de zaak in heroverweging.
Tegen de daaropvolgende uitspraak van de tuchtcommissie is geen beroep mogelijk. Voor de schriftelijke
behandeling van het bezwaarschrift krijgt de vereniging
€ 13,70 in rekening gebracht. Dit bedrag vervalt als de vereniging in het gelijk wordt gesteld.
Na het tweede verzuim wordt aangenomen dat de vereniging bewust niet voldoet aan de verplichting. Het niet
nakomen van de reglementaire verplichting zal dan bij de tuchtcommissie als overtreding aanhangig worden
gemaakt.
Bestaat het vermoeden dat de vereniging bewust de reglementaire verplichting niet nakomt, dan kan het niet
naleven daarvan ook in een eerder stadium als overtreding van de reglementen bij de tuchtcommissie aanhangig
worden gemaakt.

5.8 Richtlijnen straftoemeting bij overtredingen wedstrijdbepalingen
De overlegvergadering tuchtzaken heeft voor het seizoen 2015/’16 de richtlijnen voor de straftoemeting bij
overtredingen van wedstrijdbepalingen vastgesteld. Deze richtlijnen zijn onderdeel van de Handleiding tuchtzaken
amateurvoetbal – seizoen 2015/’16. Deze handleiding is volledig beschikbaar via www.knvb.nl/tuchtzaken. Wij
raden iedereen aan de inhoud van deze handleiding goed te lezen.

5.9 Alternatieve straffen
Bestuursbesluit regeling alternatieve straffen.
1. Procedure invoering regeling alternatieve straffen
De regeling ‘alternatieve straffen’, zoals opgenomen in de het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal, kan
uitsluitend bij besluit van de verenigingsraad van toepassing worden verklaard voor een district. Verder geldt:
a. Als de verenigingsraad de regeling ‘alternatieve straffen’ van toepassing verklaart, besluit de verenigingsraad
ook of de regeling wordt ingevoerd op basis van vrijwillige of verplichte deelneming door de verenigingen.
b. In district Zuid I is bij de A-, B- en C-junioren voor de Hoofdklasse t/m de 4e klasse het systeem van
alternatieve straffen van toepassing. Verenigingen kunnen in district Zuid I op vrijwillige basis meedoen.
2. Verplichtingen deelnemende verenigingen
1. Als de regeling op basis van vrijwillige deelname door de verenigingen van toepassing wordt verklaard,
behoort de vereniging die wenst deel te nemen het districtskantoor/steunpunt tijdig te informeren.
2. De vereniging ziet toe op een zorgvuldige en serieuze uitvoering van de alternatieve straf door betrokkene.
3. De vereniging volgt alle aanwijzingen van of namens de tuchtcommissie voor de uitvoering van de
alternatieve straf en de controle daarop, stipt op.
4. De vereniging wijst een contactpersoon aan voor de uitvoering van alternatieve straffen en verstrekt diens
gegevens aan het districtskantoor/steunpunt. Deze contactpersoon moet telefonisch goed bereikbaar zijn en
onderhoudt alle contacten zowel met het districtskantoor/steunpunt als met de controleur zoals bedoeld in
artikel 4 lid 1, en eveneens met de betrokkene.
5. De vereniging onthoudt zich van iedere vorm van beloning aan betrokkene voor de uitvoering van de
alternatieve straf.
6. Blijkt de vereniging nalatig in de uitvoering van de regeling ‘alternatieve straffen’, dan zal hiervan aangifte
worden gedaan bij de tuchtcommissie.

3. Alternatieve straffen
De alternatieve straf mag geen activiteiten omvatten die betrokkene normaiter al binnen de vereniging uitvoert.
Andere straffen dan die op de lijst van alternatieve straffen voorkomen, zijn slechts toegestaan na overleg met en
akkoordverklaring door de tuchtcommissie.
Als alternatieve straf kan worden opgelegd:
Inhoud straf
Begeleiden/fluiten van pupillenwedstrijden in D-, E- en F-klasse
Fluiten van pupillenwedstrijden in E- en F-klasse
Mede begeleiden van D-, E- en F-jeugd in uitwedstrijden
Ondersteuning terreinmanager/materiaalmanager
Corveewerkzaamheden in kantine, op parkeerplaats en
dergelijke
6. Ondersteunen clubacties
7. Ramen wassen, schilderwerk en dergelijke van
verenigingsgebouwen
8. Bewaken fietsenstalling/parkeerterrein
9. Assisteren bij training lagere jeugd dan eigen team
10. Clubblad vervaardigen/verspreiden
11. Assisteren bij zaterdagochtend kantinedienst
1.
2.
3.
4.
5.

Aan leeftijdsklasse
A
B
A/B
A/B/C
A/B/C
A/B/C
A/B
A/B/C
A/B
A/B/C
A

In de Handleiding alternatieve straffen kunnen nadere regels worden gesteld omtrent de invulling van de in lid 3
genoemde alternatieve straffen.
4. De uitvoering
1. Een door of namens de tuchtcommissie aangewezen controleur voert de controle op de uitvoering van de
alternatieve straf uit.
2. a. Verplaatsing, omzetting of wijziging van het aanvangsuur of wijziging van de invulling van de
overeengekomen alternatieve straf, is alleen toegestaan na toestemming van de tuchtcommissie of de
door de tuchtcommissie aangewezen controleur.
b. Het niet nakomen van het onder a bepaalde maakt de uitvoering van de alternatieve straf ongeldig. De
oorspronkelijke door de tuchtcommissie opgelegde uitsluiting wordt dan weer geheel van kracht.
3. Betrokkene mag per dag slechts één alternatieve straf ondergaan, met een maximum van twee per zeven
dagen.
4. Per wedstrijduitsluiting dient een alternatieve straf te worden uitgevoerd van minimaal anderhalf uur.
5. Een alternatieve straf die door weersomstandigheden of afgelasting noodgedwongen niet kan plaatsvinden
op de afgesproken tijd, wordt doorgeschoven naar een later tijdstip. De contactpersoon van de vereniging
licht hierover zowel betrokkene, de tuchtcommissie als de controleur direct in.
6. Betrokkene is verplicht de alternatieve straf te voltooien/uit te voeren binnen de periode waarin ook de
oorspronkelijke uitsluiting zou hebben plaatsgevonden.
7. De vereniging is verplicht toezicht uit te oefenen op de juiste uitvoering van de alternatieve straffen.
8. Is de betrokkene nalatig in de uitvoering van de alternatieve straf, dan dient de vereniging dit direct
telefonisch en schriftelijk te melden bij de tuchtcommissie en de controleur.
9. Nadat de alternatieve straf is uitgevoerd, rapporteert de controleur via het evaluatieformulier aan de
tuchtcommissie.
10. In de Handleiding alternatieve straffen kunnen nadere regels omtrent de uitvoering worden gesteld.
5. Slotbepalingen
Het niet of niet juist nakomen van het bepaalde in deze regeling wordt aangemerkt als een overtreding in de zin
van het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal.
In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de tuchtcommissie.

5.10 Waarborgsom beroep en herziening
1.

2.

3.

Voor persoonlijke leden bedraagt de waarborgsom € 47,80 en voor verenigingen € 72,10. De waarborgsom
dient binnen veertien dagen na het instellen van het beroep te zijn bijgeschreven op de rekening van het
bondsbureau of steunpunt. Is de verkorte procedure van toepassing, dan dient de waarborgsom te zijn
bijgeschreven binnen 24 uur na het instellen van het beroep. Genoemde waarborgsommen en termijnen zijn
ook van toepassing bij een verzoek tot herziening.
Door het instellen van beroep gaat een vereniging akkoord met het verrekenen van de waarborgsom in
rekening-courant. Door het schriftelijk steunen van een door een lid ingesteld beroep, dan wel door als
schriftelijk gemachtigde van een lid beroep in te stellen, gaat een vereniging akkoord met het verrekenen van
de waarborgsom in rekening-courant.
De waarborgsom wordt in beginsel verrekend met de kostenveroordeling. Bij algehele vrijspraak en bij
strafvermindering vindt echter altijd terugstorting van de gehele waarborgsom plaats. Wel zal er bij

strafvermindering een veroordeling in de kosten kunnen zijn. Alleen als er algehele vrijspraak volgt krijgt
betrokkene geen kosten in rekening gebracht.

5.11 Publicatie strafuitspraken in Sportlink Club
Sportlink Club publiceert alle uitspraken van de betreffende tuchtcommissies en commissies van beroep. Om
deze uitspraken te raadplegen kies je in de menubalk van de Sportlink Club-applicatie voor ‘wedstrijdzaken’ en in
het daaropvolgende subscherm voor ‘tuchtzaken’. De volgende tuchtzaken zijn dan zichtbaar:
Administratiekosten.
Individuele tuchtzaken.
Verenigingstuchtzaken.
Uitsluitingen en schorsingen.
Het is ook mogelijk om tuchtzaken van een andere vereniging in te zien, door betreffende verenigingsnaam in te
vullen.
Overeenkomstig het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal zijn verenigingen verplicht via Sportlink Club
kennis te nemen van straffen die de tuchtrechtelijke organen hebben uitgesproken. Dit geldt ook voor straffen
opgelegd aan individuele leden van de vereniging.
Bovendien is het reglementair verplicht dat verenigingen de opgelegde straffen direct aan de betreffende leden
kenbaar maken.

5.12 Kosten mondeling onderzoek tucht- en beroepszaken
Als de commissie een partij veroordeelt tot betaling van kosten, dan gaat het om:
1. Reiskosten van leden van de commissie, scheidsrechter, betrokken verenigingen en eventuele andere door
de commissie opgeroepen getuigen of deskundigen.
2. Kosten van de accommodatie(s) waar het mondeling onderzoek plaatsvindt of wordt voortgezet.
3. Honoraria van deskundigen.
4. Kosten van de arbeidsorganisatie (verslaglegging).
Voor de bovenstaande kosten geldt echter een maximum van € 450,00 exclusief de in rekening te brengen
reguliere administratiekosten. Bij een mondeling onderzoek als gevolg van excessieve overtredingen geldt er
geen maximum en kunnen de totale kosten het bedrag van € 450,00 dus overschrijden.
Voor kosten ten aanzien van een mondeling onderzoek in dopingzaken geldt een maximum van € 650.

5.13 Wedstrijdrestant en/of over te spelen wedstrijden
Deelname aan een wedstrijdrestant
Een speler mag niet deelnemen aan een wedstrijdrestant als hij op de dag van het gespeelde gedeelte van de
wedstrijd niet speelgerechtigd was. De speler was bijvoorbeeld:
Uitgesloten voor deelname aan wedstrijden (bijvoorbeeld vanwege een uitspraak van de tuchtcommissie of
de directe rode kaartregeling).
Geschorst.
Niet in het bezit van een geldige spelerspas.
(Nog) niet als spelend lid van de betreffende vereniging geregistreerd.
Een speler mag eveneens niet deelnemen aan een wedstrijdrestant als hij in het gespeelde gedeelte van de
wedstrijd:
Uit het veld is gezonden.
Gewisseld is (alleen categorie A).
Door een blessure definitief is uitgevallen.
Let op:
Het bovenstaande betekent dat een speler die is uitgesloten van deelname aan wedstrijden (bijvoorbeeld
vanwege een uitspraak van de tuchtcommissie of de directe rode kaartregeling) wel mag deelnemen aan het
restant dat plaatsvindt in zijn uitsluitingperiode, als hij ook op de dag van de oorspronkelijke wedstrijd
gerechtigd was.
Het bovenstaande betekent ook dat aan een wedstrijdrestant eventueel spelers kunnen deelnemen die aan
het al gespeelde gedeelte niet hebben deelgenomen.

Deelname aan een volledig over te spelen wedstrijd
Een speler mag niet deelnemen aan een volledig over te spelen wedstrijd als hij op de dag van de oorspronkelijke
wedstrijd niet speelgerechtigd was. De speler was bijvoorbeeld:
Uitgesloten voor deelname aan wedstrijden (bijvoorbeeld vanwege een uitspraak van de tuchtcommissie of
de directe rode kaartregeling).
Geschorst.
Niet in het bezit van een geldige spelerspas.
(Nog) niet als spelend lid van de betreffende vereniging geregistreerd.
Een speler mag eveneens niet aan de over te spelen wedstrijd deelnemen als hij op de dag van de nieuwe
wedstrijd:
Geschorst is.
Niet in het bezit is van een geldige spelerspas.
(Nog) niet als spelend lid van de betreffende vereniging is geregistreerd.
Let op:
Het bovenstaande betekent dat een speler die is uitgesloten van deelname aan wedstrijden (bijvoorbeeld
vanwege een uitspraak van de tuchtcommissie of de directe rode kaartregeling) wel mag deelnemen aan de
over te spelen wedstrijd die plaatsvindt in zijn uitsluitingperiode, als hij ook op de dag van de oorspronkelijke
wedstrijd gerechtigd was.
Een speler die in de oorspronkelijke wedstrijd uit het veld is gezonden, gewisseld is of door een blessure is
uitgevallen, mag in principe aan de nieuwe wedstrijd deelnemen.

