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Spelstraffen 

Algemeen 

We kennen binnen de ANZVB-competitie 3 spelstrafwaarschuwingen, te 

weten: 

• Vermaning: geen kaart 

• Waarschuwing: gele kaart 

• Veldverwijdering: rode kaart 

 

Een speler/coach mag maximaal 2 gele kaarten ontvangen in 1 wedstrijd. 

Gele kaart 

• Een speler/coach krijgt na 5 verkregen gele kaarten 1 wedstrijd 

schorsing. 

• Een speler/coach krijgt bij elke verkregen gele kaart een boete van €5,- 

Deze boete wordt via de contactpersoon geïncasseerd via een betaalverzoek 

en dient binnen 5 dagen voldaan te zijn na ontvangst van dit verzoek. Als de 

boete niet voldaan is binnen 5 dagen is de persoon niet speelgerechtigd én 

mag deze niet plaatsnemen als coach. 

2 Gele kaarten in 1 wedstrijd 

• Een speler/coach krijgt na ontvangst van 2 gele kaarten in 1 wedstrijd 

automatisch een schorsing voor de eerstvolgende wedstrijd van zijn 

team. 

• Deze speler/coach mag in de tussentijd niet voor een ander team 

uitkomen. 

• Een speler/coach krijgt voor elke gele kaart een boete van €5,- 

Deze boete wordt via de contactpersoon geïncasseerd via een betaalverzoek 

en dient binnen 5 dagen voldaan te zijn na ontvangst van dit verzoek. Als de 

boete niet voldaan is binnen 5 dagen is de speler niet speelgerechtigd én mag 

deze niet plaatsnemen als coach. 
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Directe Rode kaart 

• Een speler/coach is na het krijgen van een directe rode kaart 

automatisch geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd van zijn team. 

• Deze speler/coach mag in de tussentijd niet voor een ander team 

uitkomen.  

• Een speler/coach krijgt bij elke rode kaart een boete van €10,- 

Deze boete wordt via de contactpersoon geïncasseerd via een betaalverzoek 

en dient binnen 5 dagen voldaan te zijn na ontvangst van dit verzoek. Als de 

boete niet voldaan is binnen 5 dagen is de speler niet speelgerechtigd én mag 

deze niet plaatsnemen als coach. 

 

Bij een directe rode kaart wordt er gekeken of het vergrijp zwaar genoeg is om 

naar de strafcommissie gestuurd te worden, die op hun beurt beoordeeld of 

deze speler/coach voor meerdere wedstrijden dient uitgesloten te worden.  

Kosten voor een strafzaak zijn €25,- 

 

Let op: als u een speler/coach die niet speelgerechtigd is opstelt, of op de 

bank laat plaatsnemen, zal de speler/coach als ongerechtige speler worden 

gezien. Uw team zal dan de wedstrijd automatisch verliezen met 0-3 en 3 

wedstrijdpunten in mindering krijgen. Uw team zal een boete van €12,50 

ontvangen, die u ook binnen 5 dagen na ontvangst betaald moet hebben, 

anders is uw team niet speelgerechtigd voor de volgende wedstrijd. 

 

 

 


