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Dispensaties 

- De categorieën zijn voor jongens en meisjes uit de betreffende klassen. Als een leerling 
een jaar is blijven zitten moet hij of zij meespelen in de klas waar hij of zij zou horen te 
zitten. Alleen voor de groepen 7&8 is dispensatie toe gestaan. Per team geldt dit voor 
maximaal 2 spelers. Wij vragen niet om een leerlingenlijst, dus hopen dat jullie zelf 
eerlijk genoeg zijn. Wel zullen wij op wedstrijddagen incidenteel controleren. Blijkt dat 
een team met te veel dispensatie spelers speelt dan worden alle teams van deze school 
uit de competitie genomen. 

 
Inschrijven 

- De scholen worden dringend verzocht alleen voor het toernooi in te schrijven als met 
volledige teams kan worden aangetreden en over voldoende reservespelers beschikt kan 
worden. Per school moet er 1 inschrijfbrief worden ingevuld. 

- Elke school kan een onbeperkt aantal teams inschrijven. Per categorie is er wel een 
beperkt aantal plekken. Zijn er teveel teams ingeschreven dan is het mogelijk dat tweede 
(of 3de/4de) teams worden geweigerd.  

 
Teams;  

- Ieder team bestaat uit 5 veldspelers en een doelman (totaal 6) en maximaal 4 
wisselspelers. 

- Spelerswisselingen kunnen tijdens de wedstrijd op ieder moment plaatsvinden. Een 
spelerswisseling dient plaats te vinden drie meter links of rechts van de middellijn (dus 
over een afstand van zes meter). 

- Alle spelers zijn verplicht zaalschoenen te dragen. Wisselspelers, coaches en verzorgers 
dienen bij of op de daarvoor langs het veld opgestelde banken te blijven tijdens de 
wedstrijd. 
 

Spelregels; 
- Bij zaalvoetbal is lichamelijk contact verboden.  
- Het beledigen van medespelers, tegenstanders of scheidsrechters en ruw spel wordt 

bestraft met een tijdstraf van twee of vijf minuten of definitieve uitsluiting voor het 
verdere verloop van het toernooi. 

- Het maken van een sliding is ten strengste verboden. 
- De doelman mag alleen in de cirkel de bal met zijn handen aanraken. Hij mag de bal niet 

uittrappen maar moet de bal binnen vijf seconden buiten zijn doelgebied (cirkel) rollen 
of gooien. Vangt hij de bal op tijdens het spel dan mag hij de bal zelf opdrijven. De keeper 
mag de bal daarna niet meer in de handen nemen. 

- Na een overtreding krijgt de tegenpartij een vrije trap op de 6 meter lijn. 
- De doelman moet bij een achterbal de bal in het spel brengen door middel van gooien. 

Hoe mag hij zelf bepalen (onderhands, bovenhands, met twee handen). 
- Gaat de bal over de zijlijn, dan volgt er een intrap welke binnen vijf seconden moet 

plaatsvinden. Tijdens een intrap moet de tegenstander zich op minstens vijf meter 
afstand bevinden. Bij een intrap wordt de bal op de lijn waar de bal is uitgegaan 
neergelegd. Gaat een intrap direct in het doel, dan is het geen doelpunt maar achterbal. 

- Eindigen twee teams gelijk in een poule, dan beslist in eerste instantie de onderling 
gespeelde wedstrijd, daarna het doelsaldo en vervolgens de voor gescoorde doelpunten. 
Is het aantal gescoorde doelpunten ook gelijk, dan moeten beide teams drie penalty’s 
nemen door drie verschillende spelers. Is na drie penalty’s nog geen beslissing 



 
 

verkregen, dan nemen beide ploegen om en om een penalty tot de beslissing is gevallen. 
Bij het gelijk eindigen in de kruiswedstrijden tussen de poulewinnaars, halve finales en 
finale worden ook strafschoppen genomen. 

- Spelers mogen maar in 1 schoolteam spelen. 
- Deelnemende teams die niet opkomen of die tijdig gereed zijn voor het verspelen van 

hun wedstrijd verliezen de wedstrijd reglementair met 5-0. De ploeg met een 
reglementaire nederlaag is bij gelijk eindigen automatisch de laagst geklasseerde ploeg 
in de poule. 

 
 


