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INLEIDING 
 

Naast het daadwerkelijk fluiten van een wedstrijd, vervult de scheidsrechter ook een 
aantal formaliteiten. Zo controleert hij1 bijvoorbeeld de spelerpassen en het 
wedstrijdformulier. Een scheidsrechter kan ook te maken krijgen met het tuchtrecht.  
Dit is bijvoorbeeld het geval bij het geven van een rode kaart of het staken van een 
wedstrijd.  

In regel 12 van het spelregelboekje en in de handleiding voor scheidsrechters staat 
vermeld wanneer een scheidsrechter deze maatregelen moet nemen. 
Een scheidsrechter is in de eerste plaats spelleider, maar daarnaast is hij ook 
handhaver van de spelregels. Gedurende het spel geeft een scheidsrechter 
spelstraffen (directe- en indirecte vrije schoppen), maar soms is het nodig om 
disciplinaire maatregelen te nemen, zoals het tonen van een kaart of in het uiterste 
geval het staken van een wedstrijd. 
 
Als een scheidsrechter overgaat tot het nemen van disciplinaire maatregelen, dan 
kan daar niet alleen mee worden volstaan. Afhankelijk van de aard van het feit 
rapporteert de scheidsrechter het voorval aan de afdeling tuchtzaken van de KNVB.  
De rapportage van de scheidsrechter vormt dan de aanklacht. De tuchtcommissie 
van de KNVB treedt daarna op als een onafhankelijk rechtsprekende instantie. 
 
In deze reader worden toelichtingen en adviezen verstrekt over de formaliteiten die 
een scheidsrechter vervult en zaken waarmee een scheidsrechter te maken kan 
krijgen. Dit vergemakkelijkt de afhandeling van tuchtzaken en voorkomt ‘onnodige’ 
correspondentie met het districtskantoor. Maar bovenal biedt het scheidsrechters een 
helpende hand bij de afwikkeling van de noodzakelijke ‘tuchtrechtelijke’ administratie. 
 

KNVB Academie

                                                           
1
 In deze reader wordt gemakshalve alleen verwezen naar het mannelijk geslacht ten aanzien van 

scheidsrechters, assistent-scheidsrechters, spelers en officials;  

bedoeld wordt zowel het mannelijke (“hij”) als het vrouwelijke geslacht (“zij”). 
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DE SPELERSPAS 

 

 

Alle bijzonderheden over de spelerspas staan vermeld in de ‘Handleiding voor de 
spelerspas’. In deze reader staan een aantal zaken vermeld die in het bijzonder van 
belang zijn voor de scheidsrechter: 
 
Het primaire doel van de spelerspas is: 

- Het verbeteren van de mogelijkheden tot het vaststellen van de juiste identiteit 
van spelers. Hiermee kan de controle op speelgerechtigdheid van spelers bij 
bindende wedstrijden worden verbeterd. 

- Het verbeteren van de mogelijkheden tot het vaststellen van de juiste identiteit 
van spelers die zich voor, tijdens of na de wedstrijden schuldig gemaakt 
hebben aan molestaties of andere wanordelijkheden. 

 
Alle spelende KNVB-leden beschikken over een spelerspas, uitgezonderd E- en F-
spelers. Hierdoor kan op adequate wijze worden opgetreden tegen spelers die niet 
speelgerechtigd zijn of ongeregeldheden veroorzaken. De pas, die het formaat heeft 
van een creditcard, is vijf jaar geldig. 
 
Op de pas staan de naam van de speler, geslacht, geboortedatum, relatiecode, een 
pasfoto en de vereniging waarvoor de speler mag uitkomen. De spelerspas maakt 
het mogelijk de identiteit van spelers vast te stellen. 
 
Teneinde voorafgaande punten te bewerkstelligen, is gekozen voor het principe: 
‘Geen pas = niet spelen’. Dit betekent dat een lid niet speelgerechtigd is indien hij zijn 
spelerspas niet kan laten zien. Deze persoon mag hierdoor niet deelnemen aan de 
betreffende wedstrijd. Een fotokopie of een andere pas zijn ongeldig. 
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DE SPELERSPAS IN DE PRAKTIJK 
 
Het controleren van de spelerspassen in het bijzijn van de aanvoerders / leiders is 
een verplichte taak van de scheidsrechter, zowel voorafgaand als na de wedstrijd.  
Dit is reglementair vastgelegd. Als de scheidsrechter onvoldoende of onzorgvuldig de 
passen controleert, kunnen de leiders daarvan direct na de wedstrijd een 
aantekening maken op het wedstrijdformulier. Dit wordt vervolgens voorgelegd aan 
de afdeling Tuchtzaken van de KNVB. 
 
Controle van de spelerspas voorafgaand aan de wedstrijd 

1. De leider of aanvoerder zorgt dat hij in het bezit komt van de spelerspassen 
van het team. 

2. Minimaal een kwartier voor de wedstrijd meldt hij zich met de passen bij de 
scheidsrechter. 

3. De leider of aanvoerder overhandigt de spelerspassen van zijn team aan de 
scheidsrechter. 

4. De scheidsrechter controleert in het bijzijn van de aanvoerder of leiders van de 
beide elftallen de gegevens op het wedstrijdformulier aan de hand van de 
spelerspassen. Dit gebeurt in een ruimte naar keuze van de scheidsrechter. 

5. De aanvoerders/leiders tekenen vooraf het wedstrijdformulier waarmee zij 
verklaren dat de vermelde gegevens juist zijn, dat de spelers in het bezit zijn 
van een spelerspas en deelnemen aan de wedstrijd. 

6. De thuisspelende vereniging biedt de scheidsrechter gelegenheid om de 
spelerspassen en het wedstrijdformulier tijdens de wedstrijd in een afgesloten 
plaats te kunnen opbergen. 

7. Als geen spelerspas kan worden getoond, mag de betreffende speler niet 
meespelen. 

8. Spelers voor wie een spelerspas in aanvraag is, ontvangen een tijdelijke 
spelerspas. Met deze tijdelijke spelerspas mogen zij deelnemen aan 
wedstrijden. De tijdelijke spelerspas heeft een geldigheidsduur van drie 
weken, daarna is de tijdelijke spelerspas niet meer geldig (zie voorbeeld 
volgende pagina). 
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Het is aan te bevelen dat een scheidsrechter hierover goede afspraken maakt in 
de bestuurskamer van de thuisspelende vereniging, zodra hij zich daar heeft 
gemeld. 
 
Volgens de reglementen ondertekent de aanvoerder vooraf het wedstrijdformulier 
en parafeert het na afloop. In het jeugdvoetbal mag deze taak worden 
overgenomen door de elftalleider. 
 
Controle van de spelerspas na de wedstrijd 

1. De scheidsrechter controleert aan de hand van de spelerspassen de 
persoonsgegevens van de wisselspelers. 

2. Tevens controleert hij aan de hand van de passen de persoonsgegevens en 
relatienummers die aan het wedstrijdformulier zijn toegevoegd naar aanleiding 
van voorvallen en gebeurtenissen die voor, tijdens en vlak na de wedstrijden 
hebben plaatsgevonden. 

3. Leiders of aanvoerders paraferen vervolgens het wedstrijdformulier, waarmee 
zij verklaren aanwezig te zijn geweest bij de controle van de spelerspassen en 
geen bezwaar maken tegen de aantekeningen op het formulier. Als zij het niet 
eens zijn met de gang van zaken, maken zij hiervan vóór het ondertekenen 
een notitie op het formulier. 

4. Door ondertekening van het wedstrijdformulier, verklaart de scheidsrechter 
alle gegevens te hebben gecontroleerd aan de hand van de passen. 

5. Vervolgens geeft de scheidsrechter de passen terug aan de leiders of de 
aanvoerders. 

 
Mogelijkheid tot visuele controle 
 
Een visuele controle door de scheidsrechter van de passen kan plaatsvinden op 
initiatief van de scheidsrechter, op verzoek van een aanvoerder en op initiatief van 
de KNVB. De visuele controle kan zowel voorafgaand, als na de wedstrijd 
plaatsvinden in een ruimte naar keuze van de scheidsrechter. De visuele controle 
geschiedt bij beide elftallen en de scheidsrechter maakt hiervan melding op het 
wedstrijdformulier. 
Mede in verband met de invoering van de spelerspas worden wisselspelers - indien 
aanwezig - vooraf al op het wedstrijdformulier vermeld. Ook de controle van de 
spelerspassen geschiedt voor de wedstrijd. 
Indien wisselspelers pas later aankomen, worden de gegevens na afloop ingevuld. 
Het is nooit toegestaan het spel stil te leggen voor de controle van de pas tijdens de 
wedstrijd. Deze wisselspelers blijven tenminste een kwartier na afloop van de 
wedstrijd beschikbaar voor een eventuele visuele controle. Wanneer geen pas kan 
worden getoond wordt dit beschouwd als spelen zonder pas. 
 
Het kan zijn dat de KNVB bij een wedstrijd ook een waarnemer (veiligheid) heeft 
aangesteld. Deze waarnemer kan door de KNVB worden verzocht te assisteren bij 
een visuele controle, waar te nemen en de afdeling wedstrijdzaken te informeren.  
Let wel: een waarnemer Veiligheid is iemand anders dan een rapporteur. 
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Straf voor scheidsrechters die de controle niet goed uitvoeren. 
Indien een scheidsrechter de spelerspassen niet, onvoldoende en/of onzorgvuldig 
controleert of een speler laat meespelen zonder spelerspas, kunnen de leiders c.q. 
aanvoerders daar direct na de wedstrijd een aantekening van maken op het 
wedstrijdformulier. Dit wordt vervolgens voorgelegd aan de afdeling tuchtzaken van 
de KNVB. Dit kan leiden tot een straf voor de scheidsrechter: 

Onvoldoende / Onzorgvuldig 
controleren 

1 t/m 3 maanden 

Niet controleren 2 t/m 4 maanden  

Speler laten spelen zonder 
pas 

KNVB-scheidsrechter: 2 t/m 4 maanden 
Verenigingsscheidsrechter: 1 t/m 3 maanden 
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DISCIPLINAIRE STRAFFEN 

Het is van belang dat een scheidsrechter weet dat de overtredingen en handelingen 
in twee hoofdcategorieën zijn ingedeeld, te weten: 
 

• Onsportief gedrag (spelbederf) / Lichte gewelddadige handelingen 
• Gewelddadige handelingen / Ernstig gemeen spel 

 
Deze overtredingen en handelingen zijn met codenummers op het wedstrijdformulier 
en strafrapport aangegeven. 
 
Codes 01 t/m 09 : het onsportief gedrag (spelbederf) 
Codes 11 t/m 18 : lichte gewelddadige handelingen 
Codes 21 en hoger : gewelddadige handelingen en ernstig gemeen spel 
 
Als een speler is bestraft met een waarschuwing (gele kaart) of een veldverwijdering 
(rode kaart), dan vult de scheidsrechter de gegevens van deze speler én de 
betreffende codering(en) in op het wedstrijdformulier. Indien een rode kaart is 
getoond (een directe veldverwijdering), dan maakt de scheidsrechter tevens een 
strafrapport op. 
 
In het seizoen 2003/’04 heeft de KNVB het veldvoetbal gesplitst in de categorieën A 
en B. Jaarlijks wordt in de ‘Officiële Mededelingen’ van de KNVB aangegeven in 
welke categorie de teams zijn ingedeeld. Gemakshalve:  
- Categorie A: de hoger ingedeelde teams. 
- Categorie B: de lager ingedeelde teams. 
 
In categorie B (het ‘lagere veldvoetbal’) zijn de regels versoepeld. Zo is bijvoorbeeld 
het doorlopend wisselen van maximaal vijf wisselspelers toegestaan. Tevens kan 
een districtsbestuur bepalen dat in de categorie B (jeugd én senioren) door de 
scheidsrechter een straftijd van 5 minuten kan worden toegepast. Een scheidsrechter 
kan alleen straftijd toepassen voor overtredingen in de categorie onsportief gedrag. 
Dit zijn dus alleen de codenummers 01 t/m 09. Voor de codenummers 11 t/m 18 is 
een gele kaart van toepassing. 
 
In categorie A mag géén straftijd worden toegepast. Dit betekent dat in de categorie 
A alle codenummers met de strafreden 01 t/m 18 met een waarschuwing (gele kaart) 
worden bestraft. Voor beide categorieën geldt dat een veldverwijdering (rode kaart) 
van toepassing is voor overtredingen met de strafcode 21 en hoger. 
In het amateurvoetbal kan ook een kaart worden getoond aan iedereen die bevoegd 
is om op de reservebank plaats te nemen (trainer, elftalleider, reservespelers, 
verzorger). 
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HET WEDSTRIJDFORMULIER 
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WAARSCHUWING (gele kaart) 

Alleen en uitsluitend voor de strafcodes 01 t/m 18 is het toegestaan een 
waarschuwing te geven (een gele kaart te tonen). Indien straftijd van toepassing is 
(per district verschillend) geldt dit niet in de B-categorie voor de codes 01 t/m 09. 
Door de scheidsrechter hoeft geen strafrapport te worden opgemaakt indien de 
waarschuwing is gegeven aan een speler. Volstaan kan worden met vermelding op 
het wedstrijdformulier. 
 
Wanneer de scheidsrechter een waarschuwing geeft door het tonen van een gele 
kaart, dan vraagt hij aan betrokkene zijn naam. Hij noteert ter plaatse de naam en 
andere bijzonderheden, zoals de aard van de overtreding. Na afloop van de wedstrijd 
noteert de scheidsrechter op het wedstrijdformulier aan wie en waarvoor een 
waarschuwing is gegeven. 
 
In de onderste helft van het wedstrijdformulier staan twee kolommen. De linkerkolom 
‘waarschuwing gegeven aan’ is bestemd voor de gegeven waarschuwingen en de 
rechterkolom ‘door scheidsrechter uit veld gezonden’ alleen voor veldverwijderingen. 
Onder verantwoordelijkheid van de scheidsrechter moeten de volgende gegevens 
worden genoteerd: 
- Codenummer van de overtreding in het vakje “wegens”  
  (in te vullen door de scheidsrechter). 
- Aanduiding “T” (thuisspelende) of “B” (bezoekende) vereniging in het cirkeltje  
  (in te vullen door de scheidsrechter). 
- Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Relatienummer en Geboortedatum van de  
  persoon die de waarschuwing heeft gekregen (op aanwijzing van de scheidsrechter  
  in te vullen door de elftalleider of aanvoerder). 
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Indien aan eenzelfde persoon twee afzonderlijke waarschuwingen worden gegeven 
voor overtredingen met een strafcode 01 t/m 18, volgt automatisch verwijdering van 
het speelveld. Eerst de tweede gele kaart tonen, onmiddellijk gevolgd door de rode 
kaart. 
De scheidsrechter vermeldt in dit geval beide waarschuwingen (strafcodes) op het 
wedstrijdformulier aan de rechterzijde, omdat de tweede waarschuwing automatisch 
tot gevolg had dat betrokkene uit het veld is gezonden. In dit geval hoeft géén 
strafrapport te worden opgemaakt.  
 
 
 

 
 
 
Indien er onvoldoende ruimte op het wedstrijdformulier is om het aantal kaarten in te 
vullen, gebruik dan een extra wedstrijdformulier om dit aan te vullen (blad 1 en blad 
2). Zet dan op blad 2 ook de datum en de wedstrijd 
 
Als een waarschuwing wordt gegeven aan een niet-speler, bijvoorbeeld aan een 
assistent-scheidsrechter, verzorger, leider, trainer of ander persoon die niet als 
speler aan de wedstrijd deelneemt, vermeldt de scheidsrechter dit niet alleen op het 
wedstrijdformulier, maar maakt hij ook altijd een strafrapport op. 
 
Zoals al aangegeven in het hoofdstuk ‘disciplinaire straffen’, kan in het 
amateurvoetbal ook een kaart worden getoond aan iedereen die bevoegd is om op 
de reservebank plaats te nemen. 
Hiertoe behoort dus niet een assistent-scheidsrechter. Indien een assistent-
scheidsrechter een waarschuwing krijgt, dan blijft het tonen van de kaart achterwege, 
maar wordt aan de assistent-scheidsrechter medegedeeld dat hij een waarschuwing 
krijgt en wordt de waarschuwing op het wedstrijdformulier vermeld. 
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VELDVERWIJDERING (rode kaart) 

Voor een overtreding met een strafcode 21 of hoger wordt de betrokkene te allen 
tijde van het speelveld gezonden. 
Wanneer de scheidsrechter iemand uit het veld zendt door het tonen van een rode 
kaart, dan vraagt hij aan betrokkene zijn naam. Hij noteert ter plaatse de naam en 
andere bijzonderheden, zoals de aard van de overtreding, de stand van de wedstrijd 
op dat moment en de gespeelde tijd. Na afloop van de wedstrijd noteert de 
scheidsrechter op het wedstrijdformulier de gegevens van degene(n) die uit het veld 
is/zijn gezonden. 
 
In de onderste helft van het wedstrijdformulier staan twee kolommen. De linkerkolom 
‘waarschuwing gegeven aan’ is bestemd voor de gegeven waarschuwingen en de 
rechterkolom ‘door scheidsrechter uit veld gezonden’ alleen voor veldverwijderingen. 
Onder verantwoordelijkheid van de scheidsrechter worden de volgende gegevens 
genoteerd: 
 
- Codenummer van de overtreding in het vakje “wegens” en ook aan de achterzijde 
  van het wedstrijdformulier het betreffende vakje aankruisen. 
  (in te vullen door de scheidsrechter) 
- Aanduiding “T” (thuisspelende) of “B”(bezoekende) vereniging in het cirkeltje  
  (in te vullen door de scheidsrechter). 
- Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Relatienummer en Geboortedatum van de  
  persoon die de waarschuwing heeft gekregen  
  (op aanwijzing van de scheidsrechter in te vullen door de elftalleider of aanvoerder). 
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Meestal kan worden volstaan met het vermelden van één strafcode. Indien 
betrokkene een volgende overtreding begaat, waarop óók veldverwijdering staat, dan 
wordt die strafcode eveneens vermeld. Dat kan in het tweede vakje (of naast) het 
vakje, waarin de strafcode voor de eerste veldverwijdering is vermeld.  
 



 

_____________________________________________________________________________________________________ 

©KNVB Academie, augustus 2008                                                                                                   18    
Afhandelen formaliteiten en tuchtzaken  
Reader 

 



 

_____________________________________________________________________________________________________ 

©KNVB Academie, augustus 2008                                                                                                   19    
Afhandelen formaliteiten en tuchtzaken  
Reader 

 

 
 



 

_____________________________________________________________________________________________________ 

©KNVB Academie, augustus 2008                                                                                                   20    
Afhandelen formaliteiten en tuchtzaken  
Reader 

 

Aan de achterzijde van het wedstrijdformulier aankruisen tegenover wie de 
overtreding(en) van de rode kaarten werden begaan: 
 
 
In het geval iemand al een waarschuwing (gele kaart) heeft ontvangen, bestaat de 
mogelijkheid dat deze persoon daarna een gewelddadige handeling of ernstig 
gemeen spel pleegt, code 21 en hoger en daarvoor een directe rode kaart krijgt.  
De scheidsrechter geeft in een dergelijk geval ook hier weer duidelijk op het 
wedstrijdformulier aan dat betrokkene twee overtredingen heeft gepleegd.  
De eerste overtreding waarvoor hij een waarschuwing heeft ontvangen in de 
linkerkolom van het formulier vermelden en de tweede overtreding (directe 
veldverwijdering) in de rechterkolom.  
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Aan de achterzijde van het wedstrijdformulier aankruisen tegenover wie de 
overtreding(en) van de rode kaarten werden begaan: 
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Neem na afloop de gegevens over van het wedstrijdformulier van de persoon (of 
personen) waarover een strafrapport wordt opgemaakt (of vraag de thuisclub een 
fotokopie te maken van het wedstrijdformulier). Deze gegevens heeft u thuis nodig 
om het strafrapport op te kunnen maken. Gebruik per persoon een strafrapport. 
Dus bij drie rode kaarten: drie strafrapporten opmaken. 
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 HET STRAFRAPPORT 
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Het opmaken van een strafrapport is niet moeilijk. Het rapport is een zo volledig 
mogelijk schriftelijk verslag van een gebeurtenis ten behoeve van de afdeling 
tuchtzaken van de KNVB. 
De leden van de tuchtcommissie zijn niet aanwezig geweest bij de wedstrijd en zijn 
dus aangewezen op datgene wat schriftelijk wordt gerapporteerd. De betrokken clubs 
maken óók rapporten op van het voorval. De afdeling tuchtzaken krijgt dus van 
diverse kanten schriftelijke verslagen over dezelfde gebeurtenis. 
Het doel van het strafrapport is, om van belang zijnde informatie aan te dragen, 
zodat de tuchtcommissie zich een goed oordeel kan vormen van het voorval. 
 
Het gaat daarbij om feiten en niet om vermoedens! 
 
Vul het strafrapport volledig in. Beantwoord alle vragen en kruis aan wat van 
toepassing is: 
 
DE VOORZIJDE van het strafrapport 

- Om welke categorie voetbal gaat het? (aankruisen) 
- Wedstrijdnummer (staat in de Officiële Mededelingen) 
- Wedstrijddatum (invullen) 
- Gegevens scheidsrechter (assistent-scheidsrechter / secretaris doorhalen) 

volledig invullen. 
- Wedstrijd, uitslag en op welk terrein de wedstrijd werd gespeeld (naam thuisclub). 

 
Vervolgens wordt gevraagd of er een waarschuwing is gegeven, een veldverwijdering 
en het tijdstip waarop dit is gebeurd met de stand op dat moment. Kruis aan wat van 
toepassing is en vul het tijdstip (bijvoorbeeld: 48e minuut of 3e minuut 2e helft) en de 
stand in. Bij elke veldverwijdering wordt de vraag beantwoord of dit het gevolg is van 
twee waarschuwingen of niet. Kruis aan wat van toepassing is. Gevraagd wordt ook 
of de wedstrijd is gestaakt en zo ja, wanneer en bij welke stand. Kruis dit aan en vul 
dit in. 
 
De gegevens van de betrokkene worden volledig vermeld. Naam, functie (speler, 
doelman, trainer, wisselspeler, leider, etc.), relatienummer, adres, postcode, 
woonplaats, geboortedatum en de naam van de vereniging. 
 
Onder het gedeelte ‘CODE-NUMMERS STRAFREDEN’ kunt u aangeven welke 
overtreding betrokkene heeft begaan en bij de strafcodes 21 en hoger eveneens 
tegenover wie in voorkomend geval de overtreding is begaan. Kruis in dit geval dus 
zowel de linkerkant als de rechterkant aan. Doe dit zorgvuldig, want bijvoorbeeld ‘het 
slaan van’ (code 25) is heel wat anders dan ‘het slaan naar’ (code 29). 
 
Zowel op het wedstrijdformulier als het strafrapport wordt dezelfde code aangegeven. 
Indien een bepaalde handeling geen codenummer heeft, dan kruist u codenummer 
99 aan en daarachter een korte omschrijving van het feit. 
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DE ACHTERKANT van het strafrapport 
 
Op de achterzijde van het strafrapport worden nadere bijzonderheden gevraagd. 
Deze gegevens zijn nodig om de afdeling tuchtzaken een totaalbeeld te verschaffen. 
 

- Hoe werd het spel hervat? (bijvoorbeeld een directe of indirecte vrije schop, 
scheidsrechtersbal, strafschop, inworp en voor wie). 

- Karakter van de wedstrijd (kruis aan) 
- Was er een directe aanleiding? (aankruisen en indien ja, dan toelichten) 
- Werd de tegenspeler geraakt? (aankruisen en indien ja, dan vermelden waar dit was. 

Oppassen met termen als ‘linkervoet’, ’rechterknie’ e.d. 
Noteer alleen wat u zeker weet. Kies anders voor een algemene term als ‘onderbeen’ 
of ‘bovenbeen’. 

- Heeft deze speler als gevolg van de overtreding de wedstrijd moeten beëindigen 
(kruis aan). 

- Hoever werd de bal weggegooid/ weggetrapt bij ‘dood’ spel? (invullen). 
- Welke beledigingen / opmerkingen werden precies gemaakt?  

(noteer letterlijk wat er is gezegd). 
 
Korte en zakelijke omschrijving 
Dit vormt het hart van het strafrapport. Hier de juiste toedracht omschrijven. Korte en 
bondige zinnen. Geen dingen vermelden die al elders op het strafrapport staan 
vermeld. Schrijf duidelijk en alleen eigen waarnemingen, dus geen vermoedens 
vermelden. 
Begin met het invullen dat het gebeurde wel of niet zelf is waargenomen (aankruisen) 
en op welke afstand (invullen). Als het van belang is om een waarneming van een 
ander te vermelden, dan aangeven van wie deze waarneming is. 
 
Voorbeelden van omschrijvingen: 
Voorbeeld 1: 
“Ik zag dat de heer …. een duel om de bal verloor. Vervolgens zag ik dat de heer …. 
achter zijn tegenstander aanliep. Toen hij zijn tegenstander van achteren naderde 
zag ik, dat de heer …. met kracht tegen een been van zijn tegenstander trapte.  
Op dat moment was de bal buiten speelbereik van de heer ….” 
 
Voorbeeld 2: 
“Ik gaf wegens duwen met de elleboog een directe vrije schop tegen de heer….  
Direct nadat ik mijn beslissing duidelijk had gemaakt, hoorde ik de heer …. roepen: 
“Scheids, je bent een grote klootzak.” 
 
Zoals uit voorafgaande voorbeelden blijkt, wordt steeds nadrukkelijk aangegeven 
hoe de scheidsrechter heeft waargenomen. 
In het eerste voorbeeld zag de scheidsrechter feiten. 
In het tweede voorbeeld hoorde de scheidsrechter een feit. 
Steeds aangeven of de feiten zijn gezien, gehoord of gevoeld. 
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Situatieschets 
Het is wenselijk dat in de situatieschets de spelsituatie wordt aangegeven.  
Ingeval van staken moet de schets worden ingevuld. Zorg er voor dat uit de tekening 
blijkt ‘wie-wat’ is. Zet er een verklaring bij of naast. 
Voorbeeld:  
S      = scheidsrechter. 
T4    = thuisclub nr. 4. 
B10  = bezoekers nr. 10. 
O = bal. 
Tevens aangeven welk team op welke speelhelft speelt. 
 
Vergeet niet om tot slot het strafrapport goed te controleren op volledigheid, de 
plaats en datum in te vullen en een handtekening te plaatsen. 

Het strafrapport dient binnen 3 werkdagen na de wedstrijddatum in het bezit van de 
KNVB dient te zijn. Maak en bewaar altijd een kopie van het strafrapport. Hierna 
volgen 2 voorbeelden van een volledig ingevuld strafformulier. 



 

_____________________________________________________________________________________________________ 

©KNVB Academie, augustus 2008                                                                                                   30    
Afhandelen formaliteiten en tuchtzaken  
Reader 

 

 



 

_____________________________________________________________________________________________________ 

©KNVB Academie, augustus 2008                                                                                                   31    
Afhandelen formaliteiten en tuchtzaken  
Reader 

 

 



 

_____________________________________________________________________________________________________ 

©KNVB Academie, augustus 2008                                                                                                   32    
Afhandelen formaliteiten en tuchtzaken  
Reader 

 

 
 



 

_____________________________________________________________________________________________________ 

©KNVB Academie, augustus 2008                                                                                                   33    
Afhandelen formaliteiten en tuchtzaken  
Reader 

 

 
 



 

_____________________________________________________________________________________________________ 

©KNVB Academie, augustus 2008                                                                                                   34    
Afhandelen formaliteiten en tuchtzaken  
Reader 

 

 
Mondeling onderzoek 
Het kan zijn dat de tuchtcommissie het nodig acht om een mondeling onderzoek in te 
stellen. Opgeroepen personen zijn verplicht te verschijnen, dat geldt ook voor u als 
scheidsrechter. 

Als u wordt opgeroepen dan is dit als getuige. Een scheidsrechter mag een 
vertrouwenspersoon meenemen naar het mondeling onderzoek. 
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MOLESTATIE 

Onder molestatie wordt verstaan: 
Elke vorm van gewelddadig handelen jegens of intimidatie van een 
(verenigings)scheidsrechter, assistent-scheidsrechter, speler, official en/of 
toeschouwer vóór, tijdens of na een wedstrijd. 
 
Procedure ingeval van molestatie: 
Ingeval zich een molestatie heeft voorgedaan ten opzichte van een 
(verenigings)scheidsrechter is de procedure als volgt: 
 

1. De gemolesteerde (verenigings)scheidsrechter (of zijn vertegenwoordiger) meldt op 
de eerstvolgende werkdag uiterlijk om 12.00 uur de molestatie aan het 
districtskantoor bij de afdeling tuchtzaken. 

2. De afdeling tuchtzaken meldt de molestatie aan de werkcommissie 
scheidsrechterszaken waaronder de (verenigings)scheidsrechter ressorteert. 

3. De afdeling tuchtzaken verwerkt de gegevens via een daartoe vervaardigde checklist 
en maakt een tuchtzaak tegen betrokkene aanhangig. 
De afdeling tuchtzaken doet zo mogelijk binnen twee weken uitspraak, doch uiterlijk 
binnen drie weken na de molestatie, tenzij zeer bijzondere omstandigheden zich 
daartegen verzetten. 

4. De afdeling tuchtzaken informeert de voorzitter van de tuchtcommissie en de 
portefeuillehouder tuchtzaken. 

5. De voorzitter van de tuchtcommissie kan, op grond van het Reglement 
Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal (artikel 37 t/m 42) van de bijzondere 
bevoegdheden gebruik maken. Deze bijzondere bevoegdheden zijn: 

a. Voorlopige schorsing van betrokkene; 
b. Opschorting van de competitie- en/of bekerwedstrijden voor het elftal of team van 

betrokkene. 
 
Adviezen voor de (verenigings)scheidsrechter: 

- Raadpleeg een arts. 
- Doe ook altijd aangifte bij de politie. 
- Informeer de COVS-groep waarvan u lid bent.
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RAPPORT GESTAAKTE WEDSTRIJD 
 
Indien een (verenigings)scheidsrechter een wedstrijd wegens wanordelijkheden heeft 
moeten staken, dan vermeldt hij dit op het wedstrijdformulier, maakt thuis een 
‘rapport gestaakte wedstrijd’ op en verzendt dit naar het districtskantoor. 
Door de aantekening van de (verenigings)scheidsrechter op het wedstrijdformulier 
worden de beide verenigingen geacht in staat van beschuldiging te zijn gesteld. Dit 
staat los van de schuldverklaring die uiteindelijk door de tuchtcommissie wordt 
vastgesteld. 
 
Beide verenigingen dienen bij het staken van de wedstrijd een verweerschrift in en 
de (verenigings)scheidsrechter dient een ‘rapport gestaakte wedstrijd’ in. Deze 
regeling geldt voor alle situaties waarin de wedstrijd is gestaakt, met uitzondering van 
staken als gevolg van weersomstandigheden. De (verenigings)scheidsrechter geeft 
dit via een aantekening op het wedstrijdformulier aan. 
 
Adviezen bij het staken van de wedstrijd: 
NOTEER 

• Het tijdstip. 
• De stand op het moment van staken. 
• De reden van staken. 
• Het doel dat door de thuisclub werd verdedigd op het moment van staken. 
• De plaats en hoe het spel hervat wordt bij uitspelen van de wedstrijd. 
• De situatie op het moment van staken met betrekking tot wissels en disciplinaire 

straffen. 
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