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Inleiding 
THCC De Kromhouters heeft sportiviteit en respect hoog in het vaandel staan, maar helaas 
krijgen ook spelers van onze club wel eens een gele en soms zelfs een rode kaart van de 
scheidsrechter. Dat kan een keer gebeuren, maar uitgangspunt is natuurlijk helemaal geen 
kaarten. Mocht er toch een gele of rode kaart volgen, dan zijn de kosten voor de speler.  In dit 
document vind je meer informatie over hoe de procedure dan verloopt. 
 
Het complete tuchtreglement is te vinden op de website pagina KNHB Reglementen. 
 
Stappenplan GELE KAART veld, zaal en beker:  
Als er een gele kaart is verkregen, dan zal het wedstrijdsecretariaat van de junioren en het 
wedstrijdsecretariaat van de senioren hierover direct een e-mail sturen aan de coach van de 
betreffende speler en de Tuchtcommissie van De Kromhouters. Het dwf (= digitaal wedstrijd formulier) 
zal dan aan die mail worden toegevoegd.  
Mocht een coach een gele kaart krijgen, dan zal het betreffende wedstrijdsecretariaat hierover direct 
een e-mail sturen aan de voorzitter van de betreffende lijn van de TC en de Tuchtcommissie van De 
Kromhouters.  
De betreffende speler of ouder van deze speler ontvangt van de KNHB een e-mail met daarin de 
vermelding dat diegene een eerste, tweede, derde, vierde of vijfde gele kaart heeft gekregen. In dat 
bericht staan tevens de consequenties vermeld. De Tuchtcommissie van De Kromhouters ontvangt 
deze e-mail van de KNHB per cc.  
 
1e gele kaart:  
De e-mail van de KNHB wordt door de Tuchtcommissie van De Kromhouters doorgestuurd naar de 
voorzitter van de betreffende TC lijn, met een cc aan de voorzitter van de TC.   
 
2e gele kaart:  
De e-mail van de KNHB wordt door de Tuchtcommissie van De Kromhouters doorgestuurd naar de 
voorzitter van de betreffende TC lijn, met een cc aan de voorzitter van de TC. Er zal tevens een 
gesprek plaatsvinden tussen de betreffende speler en de coach.  
 
3e gele kaart: 
De e-mail van de KNHB wordt door de Tuchtcommissie van De Kromhouters doorgestuurd naar de 
voorzitter van de betreffende TC lijn, met een cc aan de voorzitter van de TC. Er zal tevens een 
gesprek plaatsvinden tussen de betreffende speler, de coach en de Tuchtcommissie.  
 
4e gele kaart: 
De e-mail van de KNHB wordt door de Tuchtcommissie van De Kromhouters doorgestuurd naar de 
voorzitter van de betreffende TC lijn, met een cc aan de voorzitter van de TC. Er zal tevens een 
gesprek plaatsvinden tussen de betreffende speler, de coach, de Tuchtcommissie en de voorzitter van 
de TC.  
 
5e gele kaart: 
De e-mail van de KNHB wordt door de Tuchtcommissie van De Kromhouters doorgestuurd naar de 
voorzitter van de betreffende TC lijn, met een cc aan de voorzitter van de TC. Er zal tevens een 
gesprek plaatsvinden tussen de betreffende speler, de coach, de Tuchtcommissie en de voorzitter van 
de TC.  
 
De KNHB zal een boete opleggen van € 15,- voor een gele kaart. Deze boete zal door de 
penningmeester van De Kromhouters in rekening worden gebracht bij de betreffende speler/ouder van 
de speler.  
 
Tegen een gele kaart is geen enkel beroep mogelijk.  

https://www.knhb.nl/over-knhb/reglementen
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Voor meer informatie zie: https://www.knhb.nl/app/uploads/2021/10/Informatie-gele-kaarten06-10-
2021.pdf 
 
Stappenplan RODE KAART veld:  
Als er een rode kaart is verkregen, dan zal het wedstrijdsecretariaat van de junioren en het 
wedstrijdsecretariaat van de senioren dit direct mailen aan de coach van de betreffende speler en de 
tuchtcommissie van De Kromhouters. Het dwf zal dan aan die mail worden toegevoegd.  
 
Mocht een coach een rode kaart krijgen, dan zal het betreffende wedstrijdsecretariaat hierover direct 
een e-mail sturen aan de voorzitter van de betreffende lijn van de TC en de Tuchtcommissie van De 
Kromhouters. 
 
Bij een rode kaart zal de coach van de betreffende speler direct contact op nemen met de 
Tuchtcommissie van De Kromhouters. Deze Tuchtcommissie zal dan een overleg plannen met de 
voorzitter van de betreffende TC lijn, de betreffende speler, de coach en de Tuchtcommissie.  
 
De betreffende speler of ouder van deze speler ontvangt van de KNHB een e-mail met daarin de 
vermelding dat diegene een rode kaart heeft gekregen. In dat bericht staan tevens de consequenties 
vermeld. De Tuchtcommissie van De Kromhouters ontvangt een aparte e-mail van de KNHB.  
 
De Tuchtcommissie van De Kromhouters zal de benodigde stukken toesturen naar de KNHB, uiterlijk 
voor 10.00 uur op de eerste donderdag volgend op de wedstrijd waarin de rode kaart is verkregen. 
Eén van de benodigde stukken betreft een verklaring van degene die de rode kaart heeft verkregen. 
Degene die de rode kaart heeft verkregen zal dan ook deze verklaring opstellen en uiterlijk de 
woensdag volgend op de wedstrijd waarin de rode kaart is verkregen, toesturen aan de 
tuchtcommissie van De Kromhouters (tucht@kromhouters.nl).   
De KNHB zal een boete opleggen van € 50,-. Deze boete zal door de penningmeester van De 
Kromhouters in rekening worden gebracht bij de betreffende speler/ouder van de speler.   
 
Voor meer informatie zie: https://www.knhb.nl/app/uploads/2017/08/Informatie-rode-kaarten-veld.pdf 
 
Onjuistheden op het wedstrijdformulier 
Mocht op het dwf een gele of rode kaart niet goed vermeld staan (bijvoorbeeld gekoppeld aan een 
andere speler), dan dient dit te worden vermeld op het dwf en dient de KNHB hierover direct gemaild 
te worden (tucht@knhb.nl).  Dus taak voor de coach: altijd heel goed controleren of het dwf goed is 
ingevuld. Later herstel is niet meer mogelijk.   

https://www.knhb.nl/app/uploads/2021/10/Informatie-gele-kaarten06-10-2021.pdf
https://www.knhb.nl/app/uploads/2021/10/Informatie-gele-kaarten06-10-2021.pdf
https://www.knhb.nl/app/uploads/2017/08/Informatie-rode-kaarten-veld.pdf
mailto:tucht@knhb.nl

