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Voor welke overtredingen toont u een rode kaart? 
Het Algemeen Bestuur heeft in een bestuursbesluit onder meer vastgesteld voor welke overtredingen 
een scheidsrechter een rode kaart moet tonen. Het gaat om ernstige vormen van wangedrag, die 
met wegzending moeten worden bestraft. 
Dit bestuursbesluit is bindend; het is een scheidsrechter niet toegestaan van de op deze kaart 
vermelde opsomming af te wijken of geen rode kaart te tonen terwijl dat volgens genoemd 
besluit wel verplicht is. 
 
 
De rode kaart 
Als een rode kaart is getoond wordt dat uiteraard op het wedstrijdformulier aangegeven, onder  
vermelding van de code. 
 
De code bestaat uit drie tekens. Het eerste teken is een cijfer en geeft aan wie de overtreding 
heeft gepleegd: 
1. spelers of speelsters; 
2. coaches; 
3. anderen, die tot de ploeg behoren (verzorger, ploegbegeleider, vervangende spelers, trainer, geen 

coach zijnde, anderen met een functie). 
Het tweede teken is een letter en geeft het soort overtreding aan: 
a. in het spel; 
b. jegens een tegenstander; 
c. jegens de scheidsrechter/assistent-scheidsrechter; 
d. jegens anderen (zoals wedstrijdcommissaris, beoordelaar, personen, die gerechtigd zijn op de 

bank te zitten en behorende tot de andere ploeg, toeschouwer). 
Het derde teken is een cijfer en geeft de zwaarte van de overtreding aan. 
 
De scheidsrechter is verplicht een verklaring op schrift te stellen en deze te sturen aan de 
tuchtcommissie, bondsbureau te Zeist. Behalve de scheidsrechter moeten ook de weggezonden 
speler, de directe tegenstander, de beide aanvoerders, de assistent-scheidsrechter, de beoordelaar, 
de begeleider en de juryvoorzitter een verklaring invullen en opsturen. De thuisspelende vereniging 
moet er voor zorgen dat er strafverklaringen aanwezig zijn en worden uitgereikt. Alle verklaringen 
dienen uiterlijk op de tweede werkdag na de wedstrijd op het bondsbureau te zijn. 
 
Op het wedstrijdformulier wordt de code vermeld. Een korte toelichting daarop (zoals: slaande 
beweging zonder raken, wegduwen, directe belediging door middel van een gebaar e.d.) wordt 
geadviseerd. De schriftelijke verklaring dient zo uitgebreid en gedetailleerd mogelijk te zijn. 
 
 
Opgelet 
Een getoonde rode kaart dient te allen tijde op het wedstrijdformulier te worden 
vermeld. Mocht dat onverhoopt toch niet gebeuren of gebeurd zijn, dan is de scheidsrechter 
verplicht – zo mogelijk dezelfde dag nog – de tuchtcommissie hiervan schriftelijk mededeling 
te doen, de reden daarvan te vermelden en alsnog aangifte te doen. 



Codekaart 
rode kaart 

Codekaart – rode kaart KNKV – augustus 2010 

  
 

B. Ernstige vormen van wangedrag, die direct met wegzending worden bestraft door het 
       tonen van de rode kaart, zijn: 

 
1. overtredingen van spelers in samenhang met een wedstrijd waarin zij uitkomen: 
 a. in het spel 
  1a4   ruw spel, zoals met opzet vasthouden, afhouden en omverlopen van een speler. 
   
 b.    jegens een tegenstander 
  1b4     directe belediging (ernstige vorm van belediging, zowel verbaal, in gebaar of in        

fysiek opzicht); 
  1b5   seksuele intimidatie; discriminatie; 
  1b6   bedreiging door houding, beweging of uitlating; 
  1b7   slaande of schoppende beweging naar een tegenstander (zonder raken);  
  1b8    agressie met lichamelijk contact zoals beetgrijpen, wegslaan van                             

uitgestoken hand, wegduwen; 
  1b9    ernstige agressie zoals trappen, slaan, stompen met daadwerkelijk raken,  
                             spugen, geven van een kopstoot, elleboogstoot, opzettelijk de bal tegen een 

tegenstander gooien of schoppen; 
  1b10   mishandeling. 
  
 c.    jegens de scheidsrechter/assistent-scheidsrechter 
  1c5    directe belediging (ernstige vorm van belediging, zowel verbaal, in gebaar of in  

        fysiek opzicht); 
  1c6    seksuele intimidatie; discriminatie; 
  1c7    bedreiging door houding, beweging of uitlating; 
  1c8    slaande of schoppende beweging naar de scheidsrechter/assistent-scheidsrechter 

(zonder raken); 
  1c9     agressie met lichamelijk contact, zoals beetgrijpen, wegslaan van 
                              uitgestoken hand, wegduwen; 
  1c10   ernstige agressie, zoals trappen, slaan, stompen met daadwerkelijk raken, 
                              spugen, geven van een kopstoot, elleboogstoot, opzettelijk de bal tegen de    
                              scheidsrechter/assistent-scheidsrechter  gooien of schoppen; 
  1c11   mishandeling. 
 
 d. jegens anderen (zoals wedstrijdcommissaris, beoordelaar, personen, die gerechtigd zijn  
  op de bank te zitten en behorend tot de andere ploeg, toeschouwer) 
  1d4        directe belediging (ernstige vorm van belediging, zowel verbaal, in gebaar of in  

 fysiek opzicht); 
  1d5   seksuele intimidatie; discriminatie; 
  1d6   bedreiging door houding, beweging of uitlating; 
  1d7   slaande of schoppende beweging naar een ander (zonder raken); 
  1d8    agressie met lichamelijk contact, zoals beetgrijpen, wegslaan van 
                            uitgestoken hand, wegduwen; 
  1d9   ernstige agressie, zoals trappen, slaan, stompen met daadwerkelijk raken, 
                             spugen, geven van een kopstoot, elleboogstoot, opzettelijk de bal tegen een ander 

gooien of schoppen; 
  1d10   mishandeling. 
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2.  overtredingen van coaches in of in samenhang met een wedstrijd, waarin zij in functie 
               zijn betrokken: 
  a. in het spel 
   2a3 fysiek ingrijpen in het spel, hetzij van buiten de lijnen, hetzij na in het veld te 

zijn gekomen; 
   2a4    herhaaldelijk op hinderlijke wijze binnen de lijnen komen zonder toestemming 

van de scheidsrechter. 
 

b.    jegens een tegenstander 
   2b3   directe belediging (ernstige vorm van belediging, zowel verbaal, in gebaar of 

in fysiek opzicht); 
   2b4   seksuele intimidatie; discriminatie; 
   2b5    bedreiging door houding, beweging of uitlating; 
   2b6   slaande of schoppende beweging naar een tegenstander (zonder raken); 
   2b7   agressie met lichamelijk contact zoals beetgrijpen, wegslaan van 
                               uitgestoken hand, wegduwen; 
   2b8    ernstige agressie, zoals trappen, slaan, stompen met daadwerkelijk raken, 
                               spugen, geven van een kopstoot, elleboogstoot, opzettelijk de bal tegen een   
                                tegenstander gooien of schoppen; 
   2b9    mishandeling. 
 
  c. jegens de scheidsrechter/assistent-scheidsrechter 
   2c5 directe belediging (ernstige vorm van belediging, zowel verbaal, in gebaar of 

in fysiek opzicht); 
   2c6   seksuele intimidatie; discriminatie; 
   2c7   bedreiging door houding, beweging of uitlating; 
   2c8 slaande of schoppende beweging naar de scheidsrechter/assistent-

scheidsrechter (zonder raken); 
   2c9    agressie met lichamelijk contact, zoals beetgrijpen, wegslaan van 
                               uitgestoken hand, wegduwen; 
   2c10  ernstige agressie, zoals trappen, slaan, stompen met daadwerkelijk raken, 

                              spugen, geven van een kopstoot, elleboogstoot, opzettelijk de bal tegen de 
scheidsrechter/assistent-scheidsrechter gooien of schoppen; 

   2c11  mishandeling. 
        
 

d.    jegens anderen (zoals wedstrijdcommissaris, beoordelaar, personen, die gerechtigd zijn 
op de bank te zitten en behorend tot de andere ploeg, toeschouwer) 
 2d4  directe belediging (ernstige vorm van belediging, zowel verbaal, in gebaar of 

in fysiek opzicht); 
   2d5  seksuele intimidatie; discriminatie; 
   2d6   bedreiging door houding, beweging of uitlating; 
   2d7  slaande of schoppende beweging naar een ander (zonder raken); 
           2d8   agressie met lichamelijk contact, zoals beetgrijpen, wegslaan van 
                             uitgestoken hand, wegduwen; 
           2d9   ernstige agressie, zoals trappen, slaan, stompen met daadwerkelijk raken, 

spugen, geven van een kopstoot, elleboogstoot, opzettelijk de bal tegen een 
ander gooien of schoppen; 

           2d10  mishandeling. 
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3.  overtredingen van anderen in of in samenhang met een wedstrijd (personen, die op 

grond van § 2.2c van de spelregels en het Bestuursbesluit banken, coach en 
vervangende spelers tot de ploeg behoren en gerechtigd zijn op de bank te zitten): 

      a.      in het spel 
   3a4   fysiek ingrijpen in het spel, hetzij buiten de lijnen, hetzij na in het veld te zijn 
                             gekomen; 
         3a5   herhaaldelijk op hinderlijke wijze binnen de lijnen komen zonder toestemming 

van de scheidsrechter. 
 

  b.      jegens een tegenstander 
  3b4  directe belediging (ernstige vorm van belediging, zowel verbaal, in gebaar of 

in fysiek opzicht; 
  3b5   seksuele intimidatie; discriminatie; 
                      3b6   bedreiging door houding, beweging of uitlating; 
                      3b7   slaande of schoppende beweging naar een tegenstander (zonder raken); 
  3b8   agressie met lichamelijk contact, zoals beetgrijpen, wegslaan van 
                             uitgestoken hand, wegduwen; 
                      3b9   ernstige agressie, zoals trappen, slaan, stompen met daadwerkelijk raken, 
                             spugen, geven van een kopstoot, elleboogstoot, opzettelijk de bal tegen een 
                            tegenstander gooien of schoppen; 
                      3b10  mishandeling. 
 
      c.       jegens de scheidsrechter/assistent-scheidsrechter 
  3c5   directe belediging (ernstige vorm van belediging, zowel verbaal, in gebaar of 

in fysiek opzicht); 
  3c6   seksuele intimidatie; discriminatie; 
  3c7   bedreiging door houding, beweging of uitlating; 
  3c8   slaande of schoppende beweging naar de scheidsrechter/assistent-

scheidsrechter (zonder raken); 
  3c9   agressie met lichamelijk contact, zoals beetgrijpen, wegslaan van 
                            uitgestoken hand, wegduwen; 
  3c10  ernstige agressie, zoals trappen, slaan, stompen met daadwerkelijk raken, 
                            spugen, geven van een kopstoot, elleboogstoot, opzettelijk de bal tegen de 
                            scheidsrechter/assistent-scheidsrechter gooien of schoppen; 
  3c11  mishandeling.            
 

d. jegens anderen (zoals wedstrijdcommissaris, beoordelaar, personen, die gerechtigd 
zijn op de bank te zitten en behorend tot de andere ploeg, toeschouwer) 

                     3d4   directe belediging (ernstige vorm van belediging, zowel verbaal, in gebaar of 
in fysiek opzicht); 

  3d5   seksuele intimidatie; discriminatie; 
  3d6   bedreiging door houding, beweging of uitlating; 
  3d7   slaande of schoppende beweging naar een ander (zonder raken); 
  3d8   agressie met lichamelijk contact, zoals beetgrijpen, wegslaan van 
                            uitgestoken hand, wegduwen; 
  3d9   ernstige agressie, zoals trappen, slaan, stompen met daadwerkelijk raken, 

spugen, geven van een kopstoot, elleboogstoot, opzettelijk de bal hard tegen    
een ander gooien of schoppen; 

  3d10  mishandeling. 
 
 


