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Beste SVE-leden, 
 
Boetes welke door de KNVB worden opgelegd aan spelers van SVE zullen in een aantal gevallen 
door de spelers zelf betaald moeten worden. 
 
In de volgende gevallen zal een speler zelf de boete moeten betalen 
(de codering aan het begin is de strafcodering zoals deze door de scheidsrechter op het 
wedstrijdformulier wordt vermeld): 
 

01 Het gooien van een kluit aarde / pol gras of ander voorwerp; 
02 Het wegtrappen / weggooien van de bal, terwijl het spel dood is; 
06 Voortijdig het speelveld verlaten, zonder toestemming van de scheidsrechter; 
07 Het speelveld betreden en aan het spel deelnemen, zonder toestemming van de 

scheidsrechter; 
08 Het door woord en / of gebaar te kennen geven het niet eens te zijn met een beslissing van de 

scheidsrechter; 
09 Onbehoorlijk gedrag in de vorm van spelbederf, zoals shirt uittrekken na gescoord doelpunt; 
12 Ongeoorloofd ten val brengen van een tegenspeler, waaronder begrepen haken, omverlopen 

en neerleggen (anders dan d.m.v. het trappen van een tegenspeler); 
13 Het wegduwen van een tegenspeler; 
14 Ruw spel (waaronder blokkeren, onbeheerst, onbesuisd spel); 
16 Het bedreigen van een tegenspeler; 
17 Het beledigen van een tegenspeler; 
18 Andere lichtgewelddadige handeling, t.w. 

 
Bovengenoemde codes hebben betrekking op gele kaarten welke door een scheidsrechter gegeven 
kunnen worden tijdens een wedstrijd. 
 
Codes hoger dan 20 hebben betrekking op een rode kaart / veldverwijzing. 
Indien hiervan sprake is, dan zal de speler te allen tijde zelf de boete hiervoor moeten betalen. De 
speler kan wel een verweerschrift indienen waarin aangetoond wordt dat de rode kaart ten onrechte 
aan hem is uitgedeeld dan wel in het algehele teambelang was. 
 
Voor SVE2, SVE3 alsook SVE veteranen geldt dat een speler automatisch de eerstvolgende wedstrijd 
geschorst is na een rode kaart/definitieve veldverwijzing wanneer deze door de dienstdoende 
scheidsrechter niet op het officiële wedstrijdformulier is geregistreerd.  
Een speler heeft wel het recht een verweerschrift in te dienen bij de Technische Commissie. Deze zal 
vervolgens, na nauw overleg met de leiders van desbetreffend team, definitief uitspraak hierover doen.  
Bij tijdelijke veldverwijzingen en/of tijdstraffen volgt geen extra sanctie. 
 
Boetes dienen uiterlijk vrijdagavond vóór de eerstvolgende wedstrijd te zijn voldaan. 
 
De boetes welke de KNVB hanteert zijn voor het seizoen 2010-1011: 
 
Senioren: Codes tot 20 - € 15,00 
  Codes >= 20 - Conform sanctie KNVB 
 
Trainingsreglement: 
 

- Selectie traint dinsdagavond gezamenlijk, vrijdagavond apart; 
- Elke speler van zowel SVE1 alsook SVE2 traint bij voorkeur tweemaal per week, echter 

minimaal eenmaal per week; 
- Spelers die door overmacht verhinderd zijn op dinsdag- én vrijdagavond, krijgen de 

gelegenheid onder hoofdtrainer en/of elftalleider op zaterdagochtend te trainen; 
- Bij afgelasting zal standaard op zondagochtend worden getraind op een vast tijdstip. 
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