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SPONSOREN vv DVO 

Autobedrijf Amko te Geleen Bernard herenmode te Sittard Beursgens autoverhuur & servicestations te Sittard 
CEMA BV keukens-sanitair-CV te Geleen Bram Cornelissen kunststof kozijnen te Born Handelsvertretung H. Frantzen te Gangelt (D.) 
Autorijschool Peter Frissen te Sittard Fysiosittard te Sittard Tuincentrum De Hazelaar te Nieuwstadt 
Hendriks Mode te Sittard Café De Hollande te Sittard HVL B.V.te Eindhoven 
KampsVanBaar Advocaten te Sittard Kim’s Hair te Sittard Carlo Krekels bouwservice te Sittard 
Orthodontiepraktijk Schuttelaar te Sittard Ortho-vision te Geleen Rent-a-Rolla autoverhuur te Sittard 
Bakkerij Marcel Roubroeks te Susteren Royworks Vastgoedspecialisten te Geleen Harald Salvino Glas te Sittard 
Theo Salvino schilder- en renovatiewerken te Sittard Service Apotheek Overhoven-Hoogveld te Sittard Restaurant Thaiphoon te Sittard 
Tomorrows Sports World B.V. te Heerlen Architectenbureau Verbruggen te Sittard Elektro J. Verheesen te Sittard 
WellColl schadeherstel te Sittard Zuidlease bv te Sittard  
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Beste DVO-leden 
 
Boetes welke door de KNVB worden opgelegd aan leden van DVO zullen in een aantal 
gevallen door het betreffende lid zelf betaald moeten worden.  
 
In de volgende gevallen zal een lid zelf de boete moeten betalen  
(de codering aan het begin is de strafcodering zoals deze door de scheidsrechter op het 
wedstrijdformulier wordt ingevuld):  
 
01 Het gooien van een kluit aarde/pol gras of ander voorwerp 
02 Het wegtrappen/weggooien van de bal, terwijl het spel dood is 
03 Het onvoldoende afstand nemen bij een vrije schop 
04 Het vertragen/belemmeren van een spelhervatting 
05 Het opzettelijk de bal met de hand spelen (anders dan code 41) 
06 Voortijdig het speelveld verlaten, zonder toestemming van de scheidsrechter 
07 Het speelveld betreden en aan het spel deelnemen, zonder toestemming van de 

scheidsrechter 
08 Het door woord en/of gebaar te kennen geven het niet eens te zijn met een beslissing 

van de scheidsrechter 
09 Ander onbehoorlijk gedrag in de vorm van spelbederf 
13 Het wegduwen van een tegenspeler 
16 Het bedreigen van een tegenspeler  
17 Het beledigen van een tegenspeler 
 
Bovenstaande codes hebben betrekking op gele kaarten / waarschuwingen welke door een 
scheidsrechter gegeven kunnen worden tijdens een wedstrijd.  
 
Codes hoger dan 20 hebben betrekking op een rode kaart / veldverwijzing.  
Indien hiervan sprake is, dan zal het lid te allen tijde zelf de hieraan gekoppeld boete moeten 
betalen. Het lid kan wel bij het bestuur een verweerschrift indienen waarin aangetoond wordt 
dat rode kaart ten onrechte aan hem is uitgedeeld dan wel in het teambelang was.  
 
De boetes welke de KNVB hanteert verschillen per seizoen.  
Voor het seizoen 2013-2014 bedragen deze: 
 

Jeugd:   Codes tot 20    -> 06,20 
    Codes 20 en hoger  -> 12,40 

Senioren:  Codes tot 20    -> 13,80 
    Codes 20 en hoger  -> 21,80 
 
Namens Bestuur DVO 


