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Policy rond voetballen bij KSOVA 

Definitie 

▪ Onze scheidsrechtersvereniging KSOVA speelt regelmatig wedstrijden en/of tornooien tegen 

andere scheidsrechtersverenigingen. In deze policy worden enkele regels toegelicht die van 

toepassing zijn op voetbalspelers die meedoen met de ploeg van KSOVA. 

Afspraken 

▪ Tijdig aanwezig zijn op de wedstrijd: min. 30 minuten vóór aanvang bij thuiswedstrijden 

▪ Tijdig aanwezig zijn op de afspraakplaats bij wedstrijden op verplaatsing. 

Verhinderd? Tijdig uw sportbestuurder inlichten. 

▪ Het gezag en de beslissingen aanvaarden van uw sportbestuurder / terreinafgevaardigde / 

trainer / leden van Raad van Bestuur. 

▪ Fair Play als motto hebben. 

Mogelijke sancties 

▪ Bij het niet naleven van de bovenvermelde afspraken, kan de sportbestuurder of een lid van 

de Raad van Bestuur volgende sancties treffen tegen de speler in kwestie: 

o De wedstrijd niet als basisspeler maar als wisselspeler aanvatten. 

o De wedstrijd noch als basisspeler noch als wisselspeler mogen aanvatten. 

o Uitgeschreven worden uit de KSOVA Voetbalploeg. 

Boetes 

▪ Wedstrijden onder scheidsrechtersverenigingen hebben een voorbeeldfunctie waardoor de 

volgende geldboetes en schorsingen van kracht zijn in geval van: 
o GELE KAART (€ 3,50) 

▪ Eerste gele kaart: 

enkel de gele kaart te betalen bij de penningmeester 

▪ Tweede gele kaart (in eenzelfde seizoen): 

één wedstrijd niet meespelen en kaart te betalen bij de penningmeester 

▪ Derde gele kaart (in eenzelfde seizoen): 

twee wedstrijden niet meespelen en kaart te betalen bij de penningmeester 

 

o RODE KAART (€ 7,50) 

▪ Eerste rode kaart: 

minimaal één wedstrijd geschorst* en kaart te betalen bij de penningmeester 

▪ Tweede rode kaart: 

geschorst* voor de rest van het seizoen en kaart te betalen bij de 

penningmeester 

  

  



Opmerkingen 

▪ Bij ernstige ongeregeldheden wordt de speler van het veld gehaald en volgt de minimale 

sanctie: schorsing gedurende één seizoen. Hij kan in uitzonderlijke omstandigheden, volgens 

onze statuten, zelfs uit de vereniging gezet worden. Een kaart is hier niet noodzakelijk. 

De sportbestuurders / begeleiders zullen erop toezien en tijdig ingrijpen (vervanging 

doorvoeren) om zulke conflicten te vermijden. 

 

Voorbeeld: een speler van KSOVA daagt de tegenstander uit en gaat neus aan neus staan met deze 

tegenstander en neemt deze heel even bij de keel, achter de rug van de scheidsrechter. Scheidsrechter 

heeft dit niet opgemerkt en er wordt ook geen (rode) kaart getoond. De sportbestuurder haalt de speler 

onmiddellijk van het veld. De Raad van Bestuur kan beslissen om de speler voor 1 seizoen of meer te 

schorsen.  

 

▪ Hou er rekening mee dat wanneer een scheidsrechterverslag over u wordt opgemaakt (bv. bij 

uitsluiting of een incident), dit ook gevolgen kan hebben voor u als scheidsrechter. Het 

Bureau Arbitrage Antwerpen kan zware sancties opleggen indien u zich als speler misdraagt. 

*Schorsingen 

▪ KSOVA volgt in principe de sanctie (aantal wedstrijden schorsing) bepaald door de 

bondsinstanties. Een speler die moet voorkomen, kan steeds op de steun rekenen van het 

bestuur van KSOVA en dat zal alles in het werk stellen om de voorgestelde sanctie, 

naargelang de feiten, te doen uitwerken in het voordeel van de speler, opdat het zijn 

scheidsrechterscarrière het minst zal schaden.  

 

 


