
Strafregels 
 

Sancties zijn afhankelijk van de aard en de ernst van de overtredingen die door de 
scheidsrechters worden gesanctioneerd. Sancties worden uitgedrukt in schorsingen 
voor een aantal wedstrijden of in een periode waarin de betrokken speler(s) niet kan 
worden opgesteld. 

De hiernavolgende tabel bevat een overzicht van de meest voorkomende fouten en 
de daarbij behorende strafmaat. Sancties worden uitgesproken telkens wanneer een 
scheidsrechtersverslag is opgemaakt. Het is dus niet steeds noodzakelijk om een 
rode kaart op te lopen alvorens sancties kunnen worden uitgesproken. 

 

1. Spelfouten 
 

vrijwillig handspel 1 speeldag 

vrijwillig wegtrappen van de bal 1 speeldag 

 
2. Fouten tegenover een tegenstander 
 

speler tegenhouden met de voet wanneer de bal binnen bereik is 2 speeldagen 

speler tegenhouden met de voet wanneer de bal niet binnen bereik 
is 

4 speeldagen 

speler ten val brengen of poging daartoe 4 speeldagen 

natrappen zonder de speler te raken 4 speeldagen 

natrappen en de speler raken 8 speeldagen 

slaan of spuwen zonder een tegenstander te raken 1 jaar 

slaan of spuwen en de tegenstander raken minimum minimum 
1 jaar 

 
3. Fouten tegenover een scheidsrechter  

protest 1 speeldag 

onbetamelijke woorden 2 speeldagen 

onbetamelijk gedrag 4 speeldagen 

handtastelijkheden of spuwen minimum 1 jaar 

bal naar scheidsrechter trappen 8 speeldagen 

bal op scheidsrechter trappen 1 jaar 

  



4. Fouten tegenover een neutrale 
 

schending van de openbare zeden 1 jaar 

bal vrijwillig naar het publiek trappen 4 speeldagen 

slaan of spuwen naar het publiek 1 jaar 

 
5. Fouten tegenover het wedstrijdgebeuren 
 

weigeren de zaal te verlaten (na gele 

of rode kaart ) wat de stopzetting van 

de wedstrijd tot gevolg heeft 

1 jaar 

  

 

Opmerkingen :  

 

l. De strafmaat voor een fout op een medespeler is dezelfde als deze voor een fout 
op een tegenstander. 

2. Hogervermelde opsomming is niet limitatief. Fouten of overtredingen die niet in 
hogervermeld overzicht opgenomen zijn , zullen door het bestuur geval per geval 
worden beoordeeld. 

3. Feiten die gebeuren voor of na de wedstrijd of feiten die niets met de 
spelbeoefening te maken hebben kunnen worden gesanctioneerd op basis van een 
scheidsrechtersverslag. Deze sanctie kan worden uitgedrukt in  spelverbod voor de 
verantwoordelijke speler(s) of in een geldboete voor de ploeg die wordt 
verantwoordelijk gesteld. Het bestuur bepaalt het bedrag van de boete geval per 
geval. 

 


