Wat gebeurt er bij gele en rode kaarten?
Gele en rode kaarten dienen op het wedstrijdformulier vermeld te worden en vallen daarmee
automatisch onder het Tuchtreglement van de KNHB.
De registratie van gele en rode kaarten in de veldhockeycompetitie is gescheiden van de
registratie van gele en rode kaarten in de zaalhockeycompetitie; met andere woorden: kaarten
en straffen in veldhockey hebben geen invloed op kaarten en straffen in zaalhockey en
andersom.
Gele kaarten
Voor iedere gele kaart wordt 15 euro administratiekosten in rekening gebracht. Na de 3e gele
kaart binnen een seizoen volgt een directe schorsing van 1 wedstrijd. Deze administratiekosten
worden door de penningmeester van Shinty doorbelast aan het betreffende lid.
Tegen registratie van gele kaarten en daaruit volgende schorsing is geen verweer of beroep
mogelijk. Bovenstaande regeling geld voor veldhockey; bij het zaalhockey wordt een schorsing al
opgelegd bij de 2e gele kaart in één seizoen.
Rode kaarten
Voor iedere rode kaart wordt 50 euro administratiekosten in rekening gebracht. Iedere rode kaart
leidt automatisch tot een tuchtzaak met doorgaans schorsing tot gevolg. Deze administratiekosten worden door de penningmeester van Shinty doorbelast aan het betreffende lid.
Bij een rode kaart wordt onderscheid gemaakt tussen verbale en fysieke overtreding.
Volgens het tuchtregelement van de KNHB staat op verbaal wangedrag een minimumstraf van 1
wedstrijd schorsing, welke verzwaard kan worden naar minimaal 2 of meer wedstrijden schorsing
indien sprake is van schelden met ziekten of agressief gedrag jegens de scheidsrechter(s).
Hoewel dit niet verplicht is bij een verbale rode kaart, kan de speler tot en met de woensdag na
de wedstrijd waarin de rode kaart is gegeven schriftelijk verweer indienen bij tucht@knhb.nl (met
cc. aan tuchtcommissie@shinty.nl).
Indien een rode kaart is opgelegd wegens een fysieke overtreding dient het bondsbureau uiterlijk
woensdag na de wedstrijd waarin de rode kaart is gegeven van Shinty en van de betrokken
speler een schriftelijke verklaring te ontvangen, zodat de KNHB-tuchtcommissie daarvan kennis
kan nemen. Na een fysieke rode kaart volgt vrijwel altijd een schorsing van 2 of meer wedstrijden.
De scheidsrechter die een rode kaart heeft gegeven, is verplicht de tuchtcommissie van de KNHB
via het formulier ‘aanvullende verklaring definitieve verwijdering’ op de hoogte te stellen van de
reden van de rode kaart. De scheidsrechter dient deze verklaring binnen twee werkdagen na de
dag van de wedstrijd waarin de rode kaart is gegeven toe te sturen aan het bondsbureau.
Algemeen
Indien een speler bij de laatste wedstrijd van een lopend seizoen een een schorsing oploopt
vanwege een 3e gele kaart of een rode kaart, of nog een restant van een lopende schorsing moet
uitzitten, dan moet dit uitgevoerd worden in de eerste competitiewedstrijd(en) in het
eerstvolgende seizoen (zowel bij veld- als bij zaalhockey). Dit is ook van toepassing als de speler
in het nieuwe seizoen in een ander elftal of bij een andere vereniging speelt.
Tenslotte
De ervaring leert dat de KNHB Tuchtcommissie bij strafoplegging altijd het uitgangspunt hanteert
dat een speler zichzelf bij een wedstrijd te allen tijde onder controle dient te houden, zelfs als
hem (vermeend) onrecht wordt aangedaan. En de speler dient zich te realiseren dat uitingen in
woord en gebaar door de scheidsrechter als beledigend of ondermijnend opgevat kunnen
worden. Dat een scheidsrechter tijdens een wedstrijd wel eens verkeerde beslissingen neemt of
overtredingen niet ziet, wordt daarbij als niet-relevant beschouwd.
Maar natuurlijk hoopt de Tuchtcommissie van Shinty dat er sportief gespeeld wordt en dat er
weinig situaties komen waarbij een Shinty-speler een gele of rode kaart krijgt.

