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MHC Bommelerwaard boetebeleid 
 
Gedurende het seizoen krijgt MHC Bommelerwaard met enige regelmaat boetes opgelegd 
door de KNHB. De redenen van de boetes variëren van het verkeerd invullen van het 
wedstrijdformulier tot het niet komen opdagen bij wedstrijden.  
 
Indien boetes worden veroorzaakt door verwijtbaar gedrag van een team en/of een speler zal 
de boete verhaald worden op het betreffende team en/of de speler/speelster. De vereniging 
is namelijk van mening dat veel van deze boetes voorkomen kunnen worden door een betere 
discipline van het team en/of de teambegeleider(s), alsmede een goede afstemming met de 
verantwoordelijke commissies. 
 
Uitgangspunten 
In het huishoudelijk reglement (artikel 25) van MHC Bommelerwaard is bepaald dat boetes 
door het bestuur verhaald kunnen worden op de leden die deze boetes hebben veroorzaakt.  
 

a. Boetes team 

Bij elke boete die aan een bepaald team kan worden toegeschreven zal door het 
wedstrijdsecretariaat bekeken worden of er sprake was van overmacht. Het voorstel van het 
wedstrijdsecretariaat zal door het bestuur beoordeeld worden, waarna de coach van het 
betreffende team geïnformeerd wordt.  
 
In geval van teams met een bekende “krappe bezetting” zal coulanter worden omgegaan met 
de boetes voor niet opdagen (B11.1). Echter, een wedstrijd mag al gespeeld worden met 8 
veldspelers. Tevens is ook overleg met de tegenstanders mogelijk over uitstel van de 
wedstrijd of een andere oplossing. 
 

b. Individuele boetes 

Individuele boetes en schorsingen als gevolg van gele (3x) en rode kaarten worden door de 
penningmeester doorgegeven aan de coach/teambegeleider/aanvoerder. De eventuele 
boete wordt op de betreffende persoon verhaald. De disciplinaire straf (meestal schorsing) 
van de desbetreffende speler/speelster wordt  op de gebruikelijke wijze gecommuniceerd en 
gehandhaafd. 
 
MHC Bommelerwaard hanteert de regel dat bij een rode kaart de speler/speelster 
automatisch geschorst is voor de volgende wedstrijd (ongeacht de uiteindelijke uitspraak van 
de tuchtcommissie van de KNHB). 
 
 
Boetes vanuit de KNHB die aan het team kunnen worden doorbelast: 
(De codes voor het artikel verwijzen naar de artikelen die door de KNHB gebruikt worden.) 

- Niet juist of onvolledig ingevuld wedstrijdformulier € 5,00 
- Te laat inzenden wedstrijdformulier € 5,00 
- A.4.3. Niet-gerechtigde spelers € 75,00 en 3 wedstrijdpunten in mindering; 

tegenstander kan wedstrijd over laten spelen  
- A.7.1. Onjuist (standaard)tenue € 50,00 eerste keer en € 75,00 bij volgende keren 
- B.8. Meespelen niet-gerechtigde spelers € 75,00 en 3 wedstrijdpunten in mindering, 

ongeacht aantal niet-gerechtigde spelers volgens B.8.7. en/of A.4.3.  



- B.11.1 Niet opkomen en wedstrijd niet aanvangen € 75,00 en 3 wedstrijdpunten in 
mindering  

- B.11.2 Voor tweede maal niet opkomen of wedstrijd niet aanvangen: team uit de 
competitie nemen, ter beoordeling aan competitieleiding € 125,00 boete volgens punt 
B.1.8.  

- B.11.4 Voortijdig beëindigen van een wedstrijd door een team € 75,00 en  
3 wedstrijdpunten in mindering 

- B.11.6 Voor de tweede maal een wedstrijd voortijdig beëindigen (door hetzelfde 
team): team uit de competitie nemen, en € 125,00 boete volgens punt B.1.8. 
 

Boetes die door de club betaald dienen te worden of waarvoor andere (disciplinaire) 

afspraken gemaakt te worden met het desbetreffende team: 

- A.7.2.3. Verplichte rugnummers voor standaardteams en Topjeugd € 50,00 eerste 
keer en € 75,00 bij volgen de keren (tenzij het team wel de shirts heeft maar ze niet 
draagt of vergeten is)  

- B.1.8. Terugtrekken van een team uit de competitie € 75,00 binnen 4 weken voor de 
aanvang van de competitie ; € 125,00 tijdens het seizoen. Alle reeds door dat team 
gespeelde wedstrijden worden als niet-gespeeld beschouwd, het team wordt volgend 
seizoen minimaal een klasse lager ingedeeld.  

- B.4.6. Niet houden aan afgesproken aanvangstijd € 75,00 (tenzij een team als geheel 
of gedeeltelijk te laat op is komen dagen)  

- B.6.2. Verplichting tot omzetting en uitspelen van inhaalwedstrijden € 75,00 wegens 
B.11.1 of € 125,00  

- B.6.4. Niet waarschuwen van (aangewezen) scheidsrechters bij omzetting wedstrijd  
€ 75,00 + vergoeding van de door de scheidsrechters gemaakte reiskosten  

- B.11.7. Niet-ordelijk verlopen wedstrijd € 75,00 aan vereniging aan wie het niet-
ordelijk verloop is toe te schrijven + 3 wedstrijdpunten in mindering. Wedstrijd wordt 
als niet-gespeeld beschouwd.  

- E.1.5. en E.2.5. Geen bevoegde scheidsrechters € 50,00 eerste keer en € 75,00 bij 
volgende keren. (dient uiteraard overlegd te worden met de arbitragecommissie hoe 
dit ontstaan is, wellicht was een team verantwoordelijk gesteld, en op basis daarvan 
een beslissing nemen)  

Communicatie en inning van de bedragen 
Indien de wedstrijdcommissaris en het bestuur besluiten dat een team een boete moet 
betalen dan zal dit aan de coach / teambegeleider of aanvoerder gecommuniceerd worden. 
Na deze mededeling zal het bedrag via de coach zsm in rekening gebracht worden. Indien 
men het niet eens is met deze (team) boete dan kan men (schriftelijk) bezwaar indienen bij 
het bestuur. 
 
 


