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Protocol kaarten en verwijzingen 
 

 Gele kaarten, rode kaarten, tijdstraffen en veldverwijzingen worden door de leider van het 
desbetreffende team uiterlijk de maandag direct volgend op het weekend doorgegeven aan 
functionaris (gezamenlijk mailadres) 

 Tevens verzamelt de scheidsrechterscommissie de gele/rode kaarten en 
tijdstraffen/veldverwijzingen van de scheidsrechters bij thuiswedstrijden. Zij geven uiterlijk 
de maandag direct volgend op het weekend de gegevens door aan functionaris  (gezamenlijk 
mailadres). 

 Na ontvangst van de gegevens doet functionaris een controle in Sportlink. Indien er een gele 
of rode kaart niet is doorgegeven wordt dit gemeld aan de procesbewaker NWC. 

 

 Bij een gele kaart of tijdstraf stuurt functionaris een mail naar de betreffende speler, met een 
cc naar de procesbewaker NWC (sanctiebeleid@fctrias.nl), met daarin de keus uit: een 
wedstrijd fluiten, een uur kantinedienst draaien of de boete betalen. De speler heeft 2 dagen 
om zijn/haar keuze door te geven aan de procesbewaker NWC. Deze  ziet toe op naleving van 
de termijn en stuurt indien nodig een herinnering. 

 Nadat de speler zijn/haar keuze kenbaar heeft gemaakt wordt de betreffende commissie 
(scheidsrechter, kantine of activiteiten) op de hoogte gebracht door de functionaris. 

 De betreffende commissie maakt een afspraak met de speler, koppelt dit terug naar de 
functionaris  en doet een melding wanneer het is afgerond. 

 Indien de straf niet op het afgesproken tijdstip wordt uitgevoerd is de speler niet 
speelgerechtigd (pas wordt ingenomen) totdat de uitvoering heeft plaatsgevonden. 

 

 Bij een rode kaart of meerdere gele kaarten wordt de uitspraak van de KNVB gevolgd wat 
betreft de straftermijn.  

 Bij een rode kaart initieert de leider direct een gesprek met de speler, ouders en een lid van 
de NWC. 

 Bij meerdere gele kaarten initieert de leider onmiddellijk een gesprek met de speler, ouders 
en lid van de NWC nadat hij op de hoogte is gebracht door functionaris. 

 Functionaris leest uit Sportlink de straftermijn en stuurt een mail naar de betreffende speler, 
met een cc naar de procesbewaker NWC, met daarin de keus uit: wedstrijd fluiten, een uur 
kantinedienst draaien. Het aantal wedstrijden schorsing staat gelijk aan het aantal te fluiten 
wedstrijden of uren kantinedienst. De speler heeft 2 dagen om zijn/haar keuze door te geven 
aan de functionaris. Deze  ziet toe op naleving van de termijn en stuurt indien nodig een 
herinnering. 

 Nadat de speler zijn/haar keuze kenbaar heeft gemaakt wordt de betreffende commissie 
(scheidsrechter, kantine of activiteiten) op de hoogte gebracht door de functionaris. 

 De betreffende commissie maakt een afspraak met de speler, koppelt dit terug naar de 
procesbewaker en doet een melding wanneer het is afgerond. 

 Indien de straf niet op het afgesproken tijdstip wordt uitgevoerd is de speler niet 
speelgerechtigd (pas wordt ingenomen) totdat de uitvoering heeft plaatsgevonden. 
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