
SPELREGELS VAN HET Sport 2000 Winter pupillen VOETBALTOERNOOI 2020  

 

1a.  Daar waar het reglement spelers noemt, dient men gender neutrale spelers te lezen. 

1b. Het dragen van sportschoenen met zwarte zolen is verboden.  

 Let op dat de sporthal alleen met schone sportschoenen wordt betreden. 

2a. Er wordt bij de JO13/JO12/J011en JO10 teams gespeeld met 5 spelers per team, waarvan één 

de aangewezen keeper is. Bij de JO8 en JO9 teams mogen 6 spelers voetballen. 

2b. Als richtlijn voor het aantal spelers per team is het aantal gesteld op 8 (5 + max. 3 

wisselspelers). Bij de JO8 en JO9( teams (6 + 3). 

3. Het is gedurende de gehele wedstrijd toegestaan om spelers te wisselen, zonder dat de 

wedstrijd onderbroken hoeft te worden. Het wisselen dient ter hoogte van de middellijn te 

gebeuren. De gewisselde speler moet uit het speelveld zijn voordat de inkomende speler het 

speelveld betreedt.  

4. De in het programma ‘eerst genoemde vereniging” verricht de aftrap in voorwaartse richting. 

5. Buitenspel is bij zaalvoetbal niet mogelijk. 

6. Indien de bal het plafond raakt, wordt de wedstrijd met een uitbal voor de tegenpartij hervat, 

daar waar de bal het plafond raakt. 

7. Bij een uitbal moet de bal met de voet worden in gedribbeld op de plaats waar de bal de zijlijn 

geheel heeft gepasseerd. De bal mag niet in één keer in het doel worden geschoten, (indirecte 

vrije trap) dus wanneer de bal wel in één keer zonder door iemand anders te zijn aangeraakt, 

de doellijn passeert, telt dat niet als doelpunt. Het spel wordt hervat met een inrol. 

8. Na een achterbal moet de keeper, vanuit de doelcirkel de bal door middel van gooien in het 

spel brengen. Dus niet schieten. Dit geldt niet voor de JO8-teams, daar mag de keeper dus wel 

uitschieten uit de handen. 

9. Slidings maken is verboden, het wordt geadviseerd om scheenbeschermers te dragen. 

10. Indien de keeper buiten de doelcirkel de bal met de hand speelt, wordt dit bestraft met een 

directe vrije trap op de plaats waar hands is gemaakt. 

11. Terugspelen op de keeper is altijd toegestaan. De JO13 t/m JO10 keepers mogen de bal dan 

niet met de hand spelen, deJO8 en JO9-keepers mogen de bal wel met de hand spelen binnen 

de doelcirkel. 

12. Indien een veldspeler de bal met de hand speelt wordt dit bestraft met een directe vrije schop. 

Binnen de eigen doelcirkel is dit een strafschop op de 6 meter lijn met een onbeperkte aanloop. 

13. Alle spelhervattingen (vrije-, in- en strafschop) moeten binnen 5 seconden worden genomen. 

14. Bij vrije trappen en intrappen dient de tegenpartij een afstand van minimaal 5 meter in acht te 

nemen. 

15. De scheidsrechter heeft de mogelijkheid om een speler gedurende twee minuten het meespelen 

te verbieden. De betreffende speler dient dan plaats te nemen op de reservebank tot zijn 

strafminuten voorbij zijn. 

16. De minimumleeftijd voor de scheidsrechter is 15 jaar.  

17. Tegen beslissingen van de scheidsrechter is geen beroep mogelijk. 

18. Het meespelen van andere verenigingsspelers bij een incompleet zijn van een team is 

toegestaan. Dit moet voor aanvang bij de zaaldienst te worden aangevraagd en te zijn 

geaccepteerd. De invallende speler moet in leeftijd gelijk of jonger zijn als de spelers van het 

team, hetgeen hij completeert. De tegenpartij dient op de hoogte te worden gesteld van de 

wissel/aanvulling. 

De toernooileiding beslist in niet genoemde gevallen en kan beslissen c.q. toestemming geven 

van bovenstaande regels af te wijken. 
 

 

 
 


