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Als je een kaart gekregen hebt gekregen …. (veldhockey) 

Groene kaart 

Wordt niet geregistreerd en heeft, behalve de tijdstraf in de wedstrijd, geen verdere gevolgen. 

Gele kaart 

Wordt geregistreerd door de KNHB. Dit leidt tot de volgende sancties: 

1e gele kaart in een seizoen Alleen registratie 

2e gele kaart in een seizoen Registratie en waarschuwing 

3e gele kaart in een seizoen Registratie en automatisch speelverbod voor de 
eerstvolgende competitiewedstrijd1 

4e gele kaart in een seizoen Registratie en waarschuwing 

5e en volgende gele kaart in een seizoen Registratie en automatisch speelverbod voor de 
eerstvolgende twee competitiewedstrijden2 

Let op: kaarten die je krijgt in de functie van aanvoerder tellen niet mee. Verder is beroep tegen 

speelverboden als gevolg van gele kaarten niet mogelijk. 

Rode kaart 

Er gaan twee tuchtprocedures lopen. Eén bij de tuchtcommissie van de KNHB en één bij de 

tuchtcommissie van Roomburg. 

1) KNHB (zie ook de site van de KNHB) 

 

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, aan de KNHB heeft laten weten 

een mondelinge behandeling te wensen (tucht@knhb.nl). Datum, tijd en plaats van de 

mondelinge behandeling wordt in overleg met het bondsbureau door de tuchtcommissie 

vastgesteld. 

 

Junioren: Op de 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). 

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. 

 

Senioren rode kaart fysiek of overig: 1e 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). 

                                                           
1
 Tot en met de dag waarop die wedstrijd plaatsvindt mag je in geen enkele competitiewedstrijd spelen 

2
 Tot en met de dag waarop die tweede wedstrijd plaatsvindt mag je in geen enkele competitiewedstrijd spelen 

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/competities/tucht-wangedrag
mailto:tucht@knhb.nl
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Als een speelverbod wordt opgelegd gaat dat per direct in. Tot en met de dag waarop de 

tenuitvoerlegging van de straf plaatsvindt, is de speler ook niet speelgerechtigd voor een ander 

team van die vereniging. 

Beroep is mogelijk (een beroepschrift moet binnen 5 werkdagen na dagtekening van de uitspraak 

van de tuchtcommissie zijn ingediend). De commissie van beroep behandelt zaken in principe  

binnen 4 weken na indiening van het beroepschrift. Beroep heeft meestal een opschortende 

werking ten aanzien van de opgelegde straf. De commissie van beroep behandelt de zaak 

opnieuw. 

NB: Je bent zelf verantwoordelijk voor het traject bij de tuchtcommissie van de KNHB. De 

tuchtcommissie van Roomburg staat daar volledig buiten. 

2) Roomburg 

De tuchtcommissie van Roomburg neemt z.s.m. contact met je op en probeert een zitting (in het 

clubhuis) te houden voor de eerste donderdag na de wedstrijd waarin de rode kaart gegeven is. 

De tuchtcommissie zal de tuchtcommissie van de KNHB op de hoogte brengen van de uitspraak. 

 

Beroep is mogelijk bij het bestuur. Echter, de zaak wordt door het bestuur niet opnieuw 

behandeld. Het bestuur zal alleen toetsen of de tuchtcommissie in redelijkheid tot de uitspraak 

heeft kunnen komen. 

Twee uitspraken 

Er liggen uiteindelijk dus twee uitspraken. Die van de tuchtcommissie van de KNHB en die van de 

tuchtcommissie van Roomburg. Wanneer deze uitspraken niet gelijk zijn, geldt dat de zwaarst 

opgelegde straf moet worden uitgevoerd. Dus als de tuchtcommissie van Roomburg heeft bepaald 

dat je twee competitiewedstrijden niet mag spelen, en de tuchtcommissie van de KNHB vindt dat dat 

drie competitiewedstrijden moeten zijn, dan mag je drie competitiewedstrijden niet spelen. 

Vragen 

Als je vragen hebt, neem dan contact op met de tuchtcommissie van Roomburg: tucht@roomburg.nl. 

Nb. In verband met de zeer korte responstijden meldt het wedstrijdsecretariaat rode kaarten direct 

aan de tuchtcommissie van Roomburg (tucht@roomburg.nl). 
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