
 

Toernooireglement voetbal 
 

1. Iedereen moet een eigen tenue meenemen  
 

2. Het is verboden schoenen met zwarte zolen te dragen tijdens het zaalvoetballen.  
 

3. Er is geen rust en er wordt niet gewisseld van speelhelft. Tevens loopt de klok door dus 
zorg dat je klaar staat voor je wedstrijd. (gaat van je speeltijd af).  

 
4. Het eerstgenoemde team neemt, vanaf de tribune gezien, links in de zaal plaats en 

speelt dan ook van links naar rechts.  
 

5. Het eerst genoemde team heeft de aftrap en doet de hesjes aan.  
 

6. Teams dienen 2 minuten voor aanvang van de wedstrijd bij het veld aanwezig te zijn.  
 

7. Er is een centrale tijdwaarneming. De wedstrijdtijden zijn bruto tijden wat inhoudt dat 
deze tijd inclusief wisselen is.  

 
8. Beslissingen van de scheidsrechter zijn bindend. Scheidsrechter is de baas op het veld. 

Commentaar tegen de leiding wordt niet toegestaan  
 

9. Scheenbeschermers zijn verplicht.  
 

10. Lichamelijk contact is verboden.  
 

11. Slidings zijn in de zaal verboden.  
 

12. Bij gelijk eindigen van teams is het doelsaldo beslissend. Is dat ook gelijk, dan telt het 
meeste aantal gescoorde doelpunten. Als ook dat gelijk is, dan telt het onderlinge 
resultaat.  

 
13. Het is verboden schoenen met zwarte zolen te dragen tijdens het zaalvoetballen.  

 
14. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslissen de op dat moment aanwezige 

leden van de toernooileiding.  
 

15. JO08/09 spelen met 5 spelers en een keeper; de overige teams met 4 spelers en een 
keeper. Er mag continu worden gewisseld.  

 
16. Vrije trappen worden genomen op de plaats waar de overtreding wordt gemaakt.  

 
17. Indien de bal tegen het plafond komt, wordt er een vrije trap genomen op de plaats waar 

de bal werd gespeeld.  
 

18. De bal mag worden teruggespeeld op de keeper. De keeper mag de bal met de handen 
pakken.  

 
19. Bij JO08/09 en JO11 mag de keeper de bal in het spel brengen door te gooien of de bal 

van de grond of uit de handen te trappen.  
 

20. Bij de andere teams mag de keeper door onderhands rollen of gooien de bal in het spel 
brengen.  



 
21. Bij JO08/09 en JO11 mag de bal worden gespeeld via de muren. Aan de zit zijde wordt 

een gewone ‘uitbal’ genomen. Ballen naast het doel zijn zoals gebruikelijk voor de keeper 
ofwel een corner.  

 
22. Ballen die over de zijlijn zijn gegaan (‘uitballen’) worden met de voet in het spel gebracht. 

Er kan nooit rechtstreeks uit worden gescoord.  
 

23. Spelhervattingen (vrije schop, hoekschop, intrap etc.) dienen binnen 4 seconden te 
worden afgehandeld. Eveneens dient de tegenstander zich op 5 meter afstand te 
bevinden. Gebeurt dit niet, dan kan de scheidsrechter dit bestraffen met een directe vrije 
trap.  

 
24. Om iedereen zoveel mogelijk te laten voetballen is het tijdschema erg krap, zowel tussen 

de wedstrijden als tussen de poules. Er is aan het eind van de dag géén 
uitloopmogelijkheid. Het is daarom belangrijk dat de wedstrijden steeds exact op tijd 
beginnen.  

 
25. Alcohol is gedurende het toernooi VERBODEN! Zowel voor leiders als spelers.  

 
26. Spelers van de teams die NIET spelen moeten op de tribune plaatsnemen  

 
27. Het is wenselijk de kleren in de eigen sporttas te doen, dit kan verlies voorkomen.  

 
28. In de kleedkamer blijft men van andermans eigendommen af.  

 

29. Waardevolle voorwerpen (bijv. horloges of geld) kunnen bij de zaaldienst in  
 

 

Toernooireglement darten 
 

1. Alle spelers van een team gooien bij toerbeurt 3 pijlen tot einde wedstrijdduur 
 

2. Alle punten worden bij elkaar opgeteld 
 

3. Het team met de meeste punten is winnaar 
 


