
 

 
z.o.z. 

 

PROTESTFORMULIER 
IN TE VULLEN DOOR PROTESTERENDE VERENIGING 
 
 
Protest ingediend door de vereniging: _______________________________________________ 
 
Naam: ____________________________________  
 
Lidnummer: _______________________________  
 

Wedstrijdgegevens 
 
Wedstrijd: ___________________________________ Datum: _______________  Uitslag: ____-_____ 

Sport: HB / SB / HSB *         Klasse: ________________  Wedstrijdnummer: ______________________ 

*Omcirkel welke sport van toepassing is. 

 
 

Standaard vragen 
 
Is onmiddellijk na het einde van de spelsituatie het voornemen tot protesteren kenbaar gemaakt bij de 
scheidsrechter(s)? 

ja / nee   * 
 

Is onmiddellijk na afloop van de wedstrijd, binnen 15 minuten, bij de scheidsrechter(s) kenbaar gemaakt dat men 
het protest wil doorzetten?   

Ja / nee   * 
 

Is met de administratieve afhandeling van het protest aangevangen binnen 45 minuten na afloop van de 
wedstrijd? 

ja / nee   * 
 
Waren van beide verenigingen een manager, coach of aanvoerder bij de administratieve afhandeling van het 
protest aanwezig? 

ja / nee   * 
 
Hebben beide managers, coaches of aanvoerders en de scheidsrechter de omschrijving van het protest voor 
gezien getekend? 
 

ja / nee   * 
* Omcirkel wat van toepassing is. 
 

Wanneer één of meer van bovenstaande vragen met 'nee' is beantwoord, dan dient hieronder een toelichting te 
worden gegeven. 
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Omschrijving van het protest 
 
 
 
 
 
Nummer van de spelregel op grond waarvan is geprotesteerd: _____________________ (alleen voor softbal) 

 
Wedstrijdgegevens op moment van het protest 
 
Inning waarin is geprotesteerd: __________________ 
 
De stand op dat moment: _______-__________ 
 
De vereniging aan slag: ________________________  De speler aan slag: _______________________________ 
 
Aantal nullen: ____________  De stand voor de slagman: Wijd ________  Slag _________ 
 
De volgende honken waren bezet: 
 
1e honk: _____________________________         ________________     (naam en lidnummer) 
 
2e honk: _____________________________         ________________     (naam en lidnummer) 
 
3e honk: _____________________________         ________________     (naam en lidnummer) 
 
Voor een goede afhandeling van het protest moet de scorekaart van de wedstrijd en een situatie tekening worden 
meegestuurd. 
 

Ondertekening 
 
Manager/Aanvoerder protesterende vereniging: ______________________________________ 
 
Voor gezien: Manager/Aanvoerder tegenstander: _____________________________________ 
 
Voor gezien: Scheidsrechter: ______________________________________________________ 
 
 
 
LET OP - Aanvullende verklaringen: 

• De protesterende vereniging kan binnen 2 x 24 uur nog een uitgebreidere verklaring indienen. 

• De tegenstander en de scheidsrechter tegen wiens beslissing protest is aangetekend, zijn verplicht binnen 
2 x 24 uur het formulier ‘Verklaring inzake protest’ met hun zienswijze op het protest in te dienen. U vindt dit 
formulier op de KNBSB-site.  

 
Protesten worden behandeld conform de bepalingen in de Reglementen van Wedstrijden. 

Het protestformulier moet binnen 48 uur naar het bondbureau worden gestuurd. 
(per post: Postbus 2650, 3430 GB Nieuwegein, of per mail naar competitie@knbsb.nl) 

mailto:competitie@knbsb.nl

