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Artikel 1 

 

Lid 1. Verwijdering uit het speelveld door de scheidsrechter wegens een direct 

verkregen rode kaart, tenzij het bepaalde in lid 2 van toepassing is. 

 
Straf: eerste keer: uitsluiting voor 1 officiële wedstrijd. 

 bij herhaling binnen uitsluiting voor 2 officiële wedstrijden. 

  1 competitiejaar na laatste  

 overtreding:  

 bij een tweede herhaling binnen uitsluiting voor 4 officiële wedstrijden. 

 1 competitiejaar na laatste  

 overtreding:  

 

Lid 2. Verwijdering uit het speelveld door de scheidsrechter wegens een direct verkregen rode 

kaart wegens vechten, slaan of schoppen van een speller. 

 
Straf: eerste keer: uitsluiting voor 2 officiële wedstrijden. 

 bij herhaling binnen uitsluiting voor 4 officiële wedstrijden. 

 1 competitiejaar na laatste  

 overtreding:  

 bij een tweede herhaling binnen uitsluiting voor 8 officiële wedstrijden. 

 1 competitiejaar na laatste  

 overtreding:  

 

Lid 3. Verwijdering uit het speelveld door de scheidsrechter wegen een rode kaart na het 

verkrijgen van een tweede gele kaart. 

 

Straf:                                                          uitsluiting voor 1 officiële wedstrijd. 

 

Lid 4. Leden die het speelveld weigeren te verlaten, nadat ze door de scheidsrechter uit het 

speelveld zijn verwijderd, wordt een verzwaring opgelegd van 2 wedstrijden. 

 

Artikel 2 

 

Spelers die bij 3 officiële,  door de A.V.B. georganiseerde, wedstrijden gedurende de lopende 

competitiefase een gele kaart hebben gekregen. 

 

Straf:                                                          uitsluiting voor 1 officiële wedstrijd. 

 

 

Artikel 3 

 

Lid 1.  Leden die door woord of gebaar afbreuk doen aan de prestige van de scheidsrechter of 

grensrechter vóór, tijdens of na de wedstrijd of gedurende de rust. 
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Straf: eerste keer: uitsluiting voor 1 officiële wedstrijd. 

 bij eerste herhaling binnen uitsluiting voor 2 officiële wedstrijden. 

 1 competitiejaar na laatste  

 overtreding:  

 bij een tweede herhaling binnen uitsluiting voor 4 officiële wedstrijden. 

 1 competitiejaar na laatste  

 overtreding:  

Lid 2.  Leden die van de scheidsrechter of grensrechter vóór, tijdens of na de wedstrijd of 

gedurende de rust bedreigen. 

 
Straf: eerste keer: uitsluiting voor 4 officiële wedstrijden. 

 bij eerste herhaling binnen uitsluiting voor 6 officiële wedstrijden. 

 1 competitiejaar na laatste  

 overtreding:  

 bij een tweede herhaling binnen uitsluiting voor 8 officiële wedstrijden. 

 1 competitiejaar na laatste  

 overtreding: 
  

 

Artikel 4 

 

Leden die vóór, tijdens, na een wedstrijd of gedurende de rust door woord of gebaar afbreuk 

doen aan de prestige van bestuursleden van de AVB. 

 
Straf: eerste keer: uitsluiting voor 3 officiële wedstrijden. 

 bij herhaling binnen uitsluiting voor 6 officiële wedstrijden. 

 1 competitiejaar na laatste  

 overtreding:  

 

Artikel 5 

 

Leden die de scheidsrechter, grensrechter of bestuursleden van de AVB vóór, tijdens of na de 

wedstrijd of gedurende de rust duwen, trekken of stoten met een lichaamsdeel/borst. 

 
Straf: eerste keer: schorsing voor maximaal 1 jaar. 

 bij herhaling binnen schorsing voor maximaal 2 jaren. 

 2 competitiejaar (lopende en   

   voorgaande):  
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Artikel 6 

 

Leden die de scheidsrechter, grensrechter of bestuursleden van de AVB vóór, tijdens of na de 

wedstrijd of gedurende de rust spuwen, slaan of met enig voorwerp gooien. Onder voorwerp 

wordt mede verstaan zand. 

 
Straf: 

 
schorsing voor maximaal 3 jaren. 

 

Artikel 7 

 

Leden die de scheidsrechter, grensrechter of bestuursleden van de AVB vóór, tijdens of na de 

wedstrijd of gedurende de rust mishandelen. Onder mishandelen wordt verstaan zodanige 

letsel toebrengen dat medische behandeling noodzakelijk wordt geacht. 

 
Straf: 

 
schorsing voor maximaal 10 jaren. 

 

Artikel 8 

 

Bestuursleden of commissieleden van de AVB die zich schuldig maken aan wangedrag vóór, 

tijdens of na een wedstrijd of gedurende de rust jegens mede bestuursleden, leden van 

commissies, bestuursleden of leden van verengingen of de scheidsrechtersvereniging, zijn 

verantwoording schuldig aan een commissie met speciale opdrachten. 

 

UITVOERING: 

 

Zodra een overtreding, waarop als straf, uitsluiting is gesteld, is begaan, gaat een definitieve 

straf in, zoals gesteld in de hierboven vermelde artikelen, zodra het scheidsrechtersrapport bij 

het Bestuur is binnengekomen. Bericht hiervan zal binnen 4 x 24 uur, na de wedstrijd, aan de 

betrokken vereniging worden gezonden. Op deze definitieve straf staat beroep open bij de 

Beroepscommissie binnen 4 werkdagen na ontvangst. 

 

Zodra een overtreding, waarop als straf schorsing is gesteld, is begaan, gaat een voorlopige 

schorsing in. Bericht hiervan zal binnen 4 x 24 uur, na de wedstrijd, aan de betrokken 

vereniging worden gezonden. Deze voorlopige schorsing duurt totdat de Strafcommissie de 

betrokkene(n) heeft gehoord, het Bestuur een definitieve beslissing neemt en deze bekend 

maakt. 

 

Spelers of officials, die een overtreding begaan en uit het speelveld verwijderd worden, kunnen 

niet meer op de reserve-bank gaan zitten, doch moeten naar de tribune verwezen worden. 

Overtreding hiervan kan verzwaring van de straf ten gevolge hebben. 
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Gestrafte of geschorste leden mogen de afrastering van het terrein (inclusief kleedkamers en 

ere-tribune) niet betreden. Indien dit wel gebeurt, kan dit verzwaring van de straf ten gevolge 

hebben. 

 

Andere hierboven niet genoemde laakbare handelingen, waaronder begrepen onbehoorlijk 

gedrag tegenover het publiek, bestuursleden of officials hebben verzwaring van de straf tot 

gevolg. 

 

Indien een speler, die door zijn club ter beschikking is gesteld om uit te komen in een 

vertegenwoordigend elftal van de AVB, in een wedstrijd van dat elftal een overtreding begaat, 

kan een hem eventueel op te leggen schorsing/uitsluiting alleen betrekking hebben op 

wedstrijden te spelen door een vertegenwoordigend elftal, tenzij door zijn overtreding de 

belangen van de AVB of van de voetbalsport in het algemeen worden geschaad. 

 

Onder officiële wedstrijden worden verstaan alle door de AVB uitgeshreven of goedgekeurde 

wedstrijden. 

 

Uitsluitingen voor officiële wedstrijden, opgelegd in een competitie of toernooi, die daarin 

niet meer ten uitvoer kunnen worden gelegd, gelden voor de daaropvolgende competitie of 

toernooi. 

 

Deze strafbepalingen treden onmiddelijk na goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering 

in werking en zijn van toepassing op alle daarin genoemde personen. 

 


