Tuchtprotocol MHC Bemmel 800
Het uitgangspunt is dat de wedstrijden gespeeld door de teams van MHC Bemmel 800 zo sportief en
prettig mogelijk verlopen. Maar ondanks dat uitgangspunt komt het helaas wel voor dat spelers
aangesproken worden op hun gedrag of dat zij kaarten ontvangen van de scheidsrechter. In de basis
wordt er geen inhoudelijk standpunt ingenomen door de Tuchtrechtcommissie of het bestuur. Zij
volgen daarin de beslissing van de arbitrage.
In dit document wordt beschreven wat de stappen zijn na het geven/ontvangen van een kaart.
Praktische werkwijze
De tuchtrechtcorrespondent van MHC Bemmel 800 ontvangt op de maandag na de gespeelde
wedstrijden een overzicht van de verstrekte kaarten in het afgelopen weekend.
De tuchtrechtcorrespondent meldt elke kaart aan de penningmeester. De penningmeester berekent
(indien van toepassing) de boete/administratiekosten, die door de KNHB aan de vereniging in
rekening worden gebracht, door aan de betreffende speler. De speler dient zelf de kaarten die hij/zij
krijgt bij te houden. Ook wordt dit bijgehouden in LISA.
Consequenties gele kaart
1e gele kaart: Geen directe consequenties voor speelgerechtigheid vervolgwedstrijden.
2e gele kaart: Geen directe consequenties voor speelgerechtigheid vervolgwedstrijden, kennisgeving
aan de vereniging en doorberekening bijdrage in de administratiekosten. Bij een 2e gele kaart en elke
volgende gele kaart zal er een bijdrage in de administratiekosten worden berekend door de KNHB
(EUR 7,50 bij een juniorenwedstrijd en EUR 12,50 bij een seniorenwedstrijd). Deze wordt door de
vereniging doorberekend aan de speler zelf.
3e gele kaart: Speelverbod voor de eerstvolgende door de KNHB uitgeschreven en volledig te spelen
wedstrijd. De bond stelt dit vast en informeert de Tuchtrechtcommissie. De Tuchtrechtcommissie zal
hierover de betrokken speler en coach informeren.
4e gele kaart: Geen directe consequentie voor speelgerechtigheid, kennisgeving aan de vereniging en
bijdrage in de administratiekosten.
5e en elke volgende gele kaart: Speelverbod voor de eerstvolgende 2 door de KNHB uitgeschreven en
volledig te spelen wedstrijden; kennisgeving aan vereniging en betrokken speler/coach en bijdrage in
de administratiekosten.
Consequenties rode kaart
Als een speler een rode kaart krijgt tijdens of direct na de wedstrijd dan heeft dat grotere
consequenties. Vanuit de KNHB wordt een tuchtzaak gestart. De Tuchtrechtcommissie wordt op de
maandag na het speelweekend hierover geïnformeerd. Door de KNHB worden de volgende acties van
de vereniging verwacht:
Rode kaart ontvangen door jeugdspeler ( A t/m D )
Wanneer een jeugdspeler een rode kaart ontvangt voor een fysieke/verbale/overige overtreding is
de vereniging verplicht, uiterlijk donderdag voor 10.00 uur na de wedstrijd waarin de rode kaart
gegeven is, het Meldingsformulier Wangedrag Junioren en een verklaring van de speler in te dienen.
Dit formulier geldt als verklaring van de vereniging.

De tuchtrechtcorrespondent vraagt een verklaring op bij de speler die de rode kaart heeft
ontvangen. Het bestuur van de vereniging zal het meldingsformulier Wangedrag Junioren invullen.
De tuchtrechtcorrespondent zal zorgdragen voor tijdige inzending van het formulier bij de KNHB.
Rode kaart ontvangen door seniorspeler
Rode kaart “eenvoudig verbaal”: 1e donderdag voor 10.00 uur na de wedstrijd waarin de rode kaart
gegeven is moet speler of diens vereniging schriftelijk verweer indienen bij de KNHB. Anders volgt
een automatische afhandeling van de zaak met een straf op basis van de vastgestelde
oriëntatiepunten.
Rode kaart “fysiek of overig”:
- 1e dinsdag voor 12.00 uur na de wedstrijd waarin de rode kaart gegeven is moet speler of diens
vereniging aanvraag mondelinge behandeling indienen bij de KNHB. Anders volgt een schriftelijke
afhandeling van de zaak.
- 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 de KNHB.
De tuchtrechtcorrespondent zal zorgdragen voor tijdige inzending van de verklaring bij de KNHB.
Behandeling van tuchtzaken
Tuchtzaken worden schriftelijk afgedaan, tenzij de vereniging of speler vóór de 1e dinsdag voor 12.00
uur, na de wedstrijd waarin de rode kaart is gegeven, heeft laten weten een mondelinge behandeling
te wensen. Datum, tijd en plaats van de mondelinge behandeling wordt in overleg met de KNHB door
de Tuchtrechtcommissie vastgesteld.
Standaardstraffen
Voorafgaand aan ieder seizoen stelt de Tuchtcommissie van de KNHB een standaardstraf vast voor
rode kaarten. Hiervan kan worden afgeweken (hogere of lagere straf).
In het seizoen 2017/2018 is de standaardstraf bij een rode kaart:
•

Voor een verbale overtreding: 1 wedstrijd schorsing

•

Voor een fysieke overtreding: 2 wedstrijden schorsing

Wie legt nu eigenlijk een straf op: de club of de KNHB?
Er bestaat wel eens onduidelijkheid over de vraag wie nu eigenlijk de straf oplegt. Dit kan zijn:
de tuchtcommissie (of de commissie van beroep) van de KNHB die uitspraak doet in de
tuchtzaak en daarbij een straf oplegt;
de vereniging, die een speler (of coach) een speel- (of coach-)verbod oplegt voor een bepaald
aantal wedstrijden (en/of een andere (aanvullende) straf).
Het bestuur van MHC Bemmel 800 stelt zich als volgt op. Bij de uitgifte van een rode kaart zal het
bestuur op basis van de informatie die wordt ingewonnen een besluit nemen of de speler direct
tijdelijk geschorst wordt voor trainings- en wedstrijdactiviteiten van de club. Dit kan het bestuur
doen als er in hun ogen een dusdanig ernstig gedrag is vertoond dat zij hangende de zaak de speler
niet laat deelnemen. Het bestuur volgt in de basis de opgelegde straf van de KNHB. Na uitspraak van
de KNHB kan het bestuur van de vereniging een aanvullende straf opleggen.

