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Hoe te handelen bij een gele en rode kaart 

 
 
 

 
Onze vereniging stelt prijs op goede omgangsvormen. De scheidsrechter zien wij als een vrijwilliger 
die, evenals spelers, fouten zal maken. Onheuse bejegening van een scheidsrechter door spelers, 
leider(s) en/of toeschouwers achten wij ongewenst. Bij overtreding van deze gedragsregel zal het 
bestuur corrigerend optreden.  
 
De door de KNVB opgelegde boetes, als gevolg van strafzaken, dienen door de spelers zelf te worden 
betaald. De KNVB brengt de boetes in rekening aan de vereniging en de vereniging brengt deze 
vervolgens in rekening aan de speler. Indien de contributie automatisch wordt afgeschreven, dan zal 
de boete door Purmersteijn ook automatisch van de rekening van de betreffende speler worden 
afgeschreven. Anders zal een acceptgirokaart worden toegezonden, welke per omgaande betaald 
moet worden. 

Spelers, trainers, leiders en begeleiders in het jeugd- en seniorenvoetbal opgelet! Hieronder voor de 
goede orde duidelijkheid over een aantal bestaande regels. 

Hoe te handelen bij een rode kaart: 

Vanaf het moment dat er een speler van Purmersteijn de rode kaart krijgt van de scheidsrechter, dient 
er als volgt gehandeld te worden:  

• Op het moment dat een speler de rode kaart krijgt, zorgt de leider of de trainer voor begeleiding 
vanaf het veld naar de kleedkamer. Deze begeleiding is vooral bedoeld om te zorgen dat de betrokken 
speler zonder verdere problemen in de kleedkamer rustig kan gaan douchen.  
• De begeleider zorgt er voor dat de speler eerst gaat douchen en omkleden. Hierbij deelt hij hem mee 
dat de speler na de wedstrijd beschikbaar moet zijn voor het maken van zijn excuses aan de 
scheidsrechter. 

Voor iedereen geldt hierbij: Bedenk dat de betrokken speler de overtreding in het “vuur van het spel” 
begaan kan hebben, dus zorg ervoor dat de emotie niet de overhand krijgt.  

Gevolgen na de rode kaart: 

Met ingang van het seizoen 2010-2010 is in het Schikkingsvoorstel van kracht geworden. Er hoeven 
direct na de wedstrijd door de vereniging en speler geen aparte formulieren meer te worden ingevuld. 
Het wedstrijdformulier en het rapport van de scheidsrechter volstaan voor een schikkingsvoorstel door 
de KNVB. 

Aandachtspunt: spelers die een directe rode kaart ontvangen (dus niet “rood” als gevolg van tweemaal 
“geel”) staan er de eerstvolgende bindende wedstrijd van hun team/elftal (competitie of beker) naast. 
Totdat de eerstvolgende bindende wedstrijd is gespeeld, is de speler ook niet gerechtigd uit te komen 
voor enig ander elftal/team van zijn/haar vereniging.  

Indien de opgelegde straf door de tuchtcommissie KNVB, n.a.v. de directe rode kaart, meer is dan één 
wedstrijd uitsluiting, dan mag deze wedstrijd waarvoor de betrokken speler niet speelgerechtigd was in 
mindering worden gebracht. De speler die een directe rode kaart ontvangt krijgt géén schriftelijk 
bericht van de KNVB over zijn/haar niet speelgerechtigdheid voor de eerstvolgende bindende 
wedstrijd.  

Dus, direct “rood” betekent gewoon de volgende wedstrijd ernaast. Laat het niet zo ver komen!  
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Bijlage: boetes en schorsingen 

Gele kaarten en rode kaarten worden d.m.v. een code op het wedstrijdformulier vermeld. 
 
 
Gele kaart  codes 01 t/m 18 
Voor het seizoen 2010-2011 heeft de KNVB de volgende boetes vastgesteld: 
- Gele kaart (t/m 3e registratie)     = senioren €  13,35  junioren €   6,05 
- Gele kaart (vanaf 4e registratie)   = senioren €  21,05  junioren €  11,95 
- 2x gele kaart in een wedstrijd   = senioren €  21,05  junioren €  11,95 
 
Schorsingen daarbij zijn als volgt; 
Eerste tot en met derde gele kaart 
Iedere eerste tot en met derde registratie die een speler krijgt binnen de registratieperiode van één 
seizoen in een categorie, heeft geen wedstrijd uitsluiting tot gevolg voor de betrokken speler. 
Vierde tot en met tiende gele kaart 
Iedere vierde tot en met tiende registratie die een speler krijgt binnen de registratieperiode van één 
seizoen in een categorie, heeft één wedstrijd uitsluiting tot gevolg voor de betrokken speler. 
Elfde en volgende gele kaart 
De binnen één seizoen in een categorie geregistreerde elfde en volgende registratie levert elk een 
uitsluiting op van twee wedstrijden. 
Twee gele kaarten in dezelfde wedstrijd 
Twee waarschuwingen aan dezelfde speler in één wedstrijd, waarna de speler van het speelveld 
wordt gezonden, resulteren in twee registraties in de betreffende categorie (dus geen directe 
schorsing, tenzij er hiermee de grens van drie registraties wordt overschreden). 
 
 
Direct rode kaart  codes 20 en hoger  
Voor het seizoen 2010-2011 heeft de KNVB de volgende boete vastgesteld: 
senioren €  21,05  junioren €  11,95 
 
Schorsingen (uitsluitingen) zijn afhankelijk van de aard van de overtreding en worden door de KNVB 
opgelegd. Voor de normering zie de KNVB “Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal”. 
 
http://downloadcentrum.knvb.nl/sportlink/knvb/document/handleiding%20tuchtzaken%202010%20-
%20publdefinitief.pdf?service=lucene%2FProcessIncrementHitCount&DocumentData%2FDocumentId
=195&dataPath=DocumentData%2FData&checksum=-1048509010  
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