
 

Sanctiebeleid spelregelexamen per mei 2021 
 

 
 
MHC Woerden volgt de richtlijn van de KNHB en stelt het behalen van het spelregelexamen 
voor alle leden, die B-leeftijd bereiken of ouder zijn, verplicht. Tweemaal per seizoen wordt 
gelegenheid geboden aan het spelregelexamen deel te nemen. 
 
Het spelregelexamen wordt online afgenomen. Ook de voorbereiding vindt online plaats via 
het KNHB College. Ervaring leert dat met een goede voorbereiding het spelregelexamen 
door iedereen gehaald kan worden. 
 
Om het verplichte karakter van het behalen van het spelregelexamen te onderstrepen kent 
MHC Woerden een gericht sanctiebeleid. Doel van het sanctiebeleid is het verbinden van 
consequenties aan nalatigheid bij het nakomen van de verplichting te slagen voor het 
spelregelexamen. 
 
 Uitvoering van het sanctiebeleid valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid 
Wedstrijdzaken en kan worden gedelegeerd naar de voorzitter van de 
Scheidsrechtercommissie. 
 

Situatie - Spelregelexamen 
 

Sanctie 

Zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk 2 dagen voor 
het spelregelexamen schriftelijk (per e-mail) 
afmelden voor het spelregelexamen met 
gegronde reden 

Geen, op voorwaarde dat wordt deelgenomen 
aan het eerstvolgende spelregelexamen. 

Niet reageren en/of de online voorbereiding via 
het KNHB College niet voltooien en/of niet 
deelnemen aan het spelregelexamen 

1. Twee wedstrijden op de bank of anders 
corvee (ter beoordeling aan de coach in 
overleg met bestuurslid Wedstrijdzaken) 
op het moment dat het eigen team thuis 
speelt. 

2. Verscherpt toezicht op deelname aan het 
volgende spelregelexamen. 

3. Boete € 7,50, te voldoen vóór deelname. 
 

Recidive: tweede maal niet reageren en/of 
online voorbereiding via het KNHB College niet 
voltooien en/of niet deelnemen aan het 
spelregelexamen 
 

1. Verwijzing naar bestuurslid 
Wedstrijdzaken, die de volgende stap 
bepaalt. 

2. Verscherpt toezicht op deelname aan het 
volgende spelregelexamen. 

3. Boete € 15,00, te voldoen vóór deelname. 
 



 

Situatie - Spelregelexamen 
 

Sanctie 

Deelnemen aan spelregelexamen, maar met 
meer dan 15 fouten zakken 

1. Tenzij er aanwijsbaar een verzachtende 
omstandigheid is: twee wedstrijden op de 
bank, of anders corvee (ter beoordeling 
aan de coach in overleg met bestuurslid 
Wedstrijdzaken) op het moment dat het 
eigen team thuis speelt. 

2. Verscherpt toezicht op deelname aan het 
volgende spelregelexamen. 

3. Boete € 7,50 te voldoen vóór deelname. 
 

Recidive: tweede maal deelnemen, maar 
kennelijk opzettelijk zakken (meer dan 15 
fouten) 

1. Verwijzing naar bestuurslid 
Wedstrijdzaken, die de volgende stap 
bepaalt. 

2. Verscherpt toezicht op deelname aan het 
volgende spelregelexamen. 

3. Boete € 15,00 te voldoen vóór deelname. 
 

A-spelers zonder CS-kaart 
 

Met uitzondering van uitzonderlijke gevallen 
(bijvoorbeeld als iemand pas in de A-jeugd voor 
het eerst gaat hockeyen, of terugkeert van een 
langdurige ziekte): A-spelers zonder 
scheidsrechterkaart zijn niet gerechtigd om 
wedstrijden te spelen. 
 

 
 


