VRAGEN OVER TIJDSTRAF BIJ (EERSTE) GELE KAART
In de B-categorie van het veldvoetbal krijgen voetballers vanaf het seizoen 2013-2014 een tijdstraf
van tien minuten bij de eerste gele kaart.
Een directe afkoelperiode voor de speler en direct voelbaar voor zowel de spelers als het hele team.
Omdat gele kaarten niet op het wedstrijdformulier komen te staan – en dus niet kunnen leiden tot een
uitsluiting – levert deze maatregel minder administratie op voor de scheidsrechter en de vereniging.
Kortom: direct straffen en minder gedoe. Hieronder worden de meest gestelde vragen beantwoord.
 Wat levert de tijdstraf op?
Deze straf is direct voelbaar voor zowel speler als team; een directe afkoelperiode. Bijkomend
voordeel van deze maatregel is dat de KNVB hiermee de administratieve last van verenigingen
verlaagt.
 Op welke wijze leidt dit tot het aanpakken van geweld?
Omdat de straf direct voelbaar is voor de speler zelf én voor het team dat meteen tien minuten lang
met een speler minder verder moet, hoopt de KNVB dat hiervan een grotere preventieve werking
uitgaat. Minstens zo belangrijk is de bijbehorende afkoelperiode, waarin betreffende speler eerst ‘tot
tien kan tellen’ voordat hij/zij weer onderdeel wordt van het team op het veld.
 Zorgt dit niet voor juist meer verantwoordelijkheid/druk voor de scheidsrechter?
Het toezicht op de speler aan wie de tijdstraf is opgelegd, is inderdaad in handen van de
scheidsrechter. Het bijhouden van de tijd bij een of meerdere tijdstraffen is weliswaar een extra taak,
maar de KNVB gaat ervan uit dat deze taak door de scheidsrechters prima is uit te voeren. Mocht dit
in de praktijk anders zijn, dan zal dit worden vastgelegd tijdens de evaluaties. Overigens hebben veel
scheidsrechters al ervaring met de (vijfminuten)tijdstraf.
 Wordt een gele kaart na het uitzitten van de tijdstraf nog wel geregistreerd?
Nee, het opleggen van een tijdstraf heeft naderhand geen verdere gevolgen voor betreffende speler.
Er wordt dus later geen andere straf meer uitgesproken.
 Waarom worden de gele kaarten nu niet meer geregistreerd?
De straf is al direct toegepast en uitgezeten. Anders zou er sprake zijn van een dubbele straf.
Bijkomend voordeel is dat hiermee de administratieve last van de verenigingen wordt verlaagd.
 Wat gebeurt er als iemand een tweede gele kaart krijgt?
De tijdstraf kan slechts eenmaal per speler per wedstrijd worden opgelegd bij een waarschuwing.
Hierbij moet de scheidsrechter wel de gele kaart tonen. Bij een tweede waarschuwing (tweede gele
kaart) toont de scheidsrechter de betreffende speler een rode kaart. Hij of zij moet dan definitief het
veld verlaten, zonder dat dit tuchtrechtelijke gevolgen heeft.


Stel dat meerdere spelers binnen de tien minuten geel krijgen; met hoeveel spelers moet een
team minimaal op het veld staan?
Als het aantal spelers van een elftal vanwege het aantal tijdstraffen onder de zeven daalt, moet de
wedstrijd worden gestaakt. Het betreffende team is dan schuldig aan het staken van de wedstrijd.
 Wat gebeurt er als de keeper een gele kaart krijgt?
Als een keeper een tijdstraf krijgt opgelegd, moet een andere (veld)speler zijn plaats in het doel
innemen. Deze speler moet door het aantrekken van afwijkende kleding als keeper herkenbaar zijn.
 Waarom geldt de tijdstraf alleen in de B-categorie? Waarom niet in het hele amateurvoetbal?
De KNVB merkt dat door het recreatieve karakter van de B-categorie gele kaarten vaak niet aan de
KNVB worden doorgegeven. Met de nieuwe maatregel wordt de door de scheidsrechter aangegeven
straf dus echter altijd en direct toegepast.

 Welke teams behoren tot de A-categorie en welke tot de B-categorie?
Tot de A-categorie behoren: mannen veldvoetbal standaard topklasse t/m de 6e klasse, mannen
veldvoetbal reserve hoofdklasse t/m de reserve 3e klasse, vrouwen veldvoetbal eredivisie t/m 3e
klasse, alsmede A-, B-, C-junioren eredivisie t/m de 1e klasse en D-pupillen 1e divisie t/m
hoofdklasse. Alle overige teams behoren tot de B-categorie. Dus bij SV de Rijp behoren alle teams
(uiteraard met uitzondering van het eerste elftal) tot de B-categorie.
 Geldt de tijdstraf ook voor het zaalvoetbal?
Nee, in het zaalvoetbal – met van het veldvoetbal afwijkende spelregels – wordt al met (andersoortige)
tijdstraffen gewerkt. Aan deze regels in het zaalvoetbal verandert niets.
 Waar vind ik meer informatie over de tijdstraf?
Alles over de tijdstrafregeling lees je in het Bewaarnummer Veldvoetbal 2013/2014. Deze vind je in de
online bibliotheek op KNVB.nl.

