
Reglement winterzaalvoetbal  
 
1. De competitie wordt georganiseerd door de KNVB District Zuid II en de reglementen van de 

KNVB zijn van toepassing. 
  
2. Alle deelnemende teams dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de 

toezichthouders. 
  
3. De teams bestaan uit maximaal 12 spelers, waarvan er gelijktijdig in het speelveld mogen 

staan: bij de (meisjes)pupillen O8 - O9 - O10 en O11 5 veldspelers en een doelverdediger. 
Bij de groepen ouder dan O11 mogen 4 veldspelers en een doelman gelijktijdig in het 
speelveld staan. 

  
4. Er wordt (zoveel mogelijk) volgens de normale zaalvoetbalspelregels (zie hoofdstuk 

spelregels) gespeeld. 
  
5a. Wedstrijden in poulevorm: 
  Alle op één dag te spelen wedstrijden worden vermeld op de voorzijde van het 

wedstrijdformulier, welke voor aanvang van de competitie aan de deelnemende 
verenigingen worden toegezonden. Bij meer  wedstrijden / of meer teams dan dat er op 
het wedstrijdformulier kunnen, dient een 2e formulier te worden gebruikt. 
Op de achterzijde van het betreffende formulier dient de leider van elk team de 
gegevens van de spelers in te vullen. Bij de pupillen O11 en jonger hoeven geen 
gegevens van spelers ingevuld te worden.. 
De eerstgenoemde toezichthoudende vereniging dient het wedstrijdformulier te 
verstrekken. 
De laatst toezichthoudende vereniging zorgt ervoor dat de wedstrijdformulieren van een 
speeldag per fysieke post uiterlijk op de woensdag erna of uiterlijk daags na de 
wedstrijddatum per mail, in het bezit is van de medewerker in de regio. Bij het te laat 
inzenden van de formulieren wordt een boete van € 8,50 opgelegd. 

  Per speeldag mag een speler of doelman slechts voor één team uitkomen. Indien een 
speler bij een ander team wordt opgesteld, wordt dit als ongerechtigd spelen 
aangemerkt (zie art. 11). 

  
5b. Losstaande wedstrijden: 
 Van alle wedstrijden dient het eerstgenoemde team het wedstrijdformulier te leveren, dat 

compleet ingevuld is. Op de achterzijde van het betreffende formulier dient de leider van 
elk team de gegevens van de spelers in te vullen. Bij de pupillen O11 en jonger hoeven 
geen gegevens van spelers ingevuld te worden.. 
 De wedstrijdformulieren worden voor aanvang van de competitie aan de deelnemende 
verenigingen toegezonden. De laatst toezichthoudende vereniging op een speeldag 
zorgt ervoor, dat de wedstrijdformulieren van alle wedstrijden op die speeldag in 
betreffende sporthal, uiterlijk de woensdag na de wedstrijddatum per fysieke post of 
uiterlijk daags na de wedstrijddatum  per mail, in het bezit zijn van de medewerkers in de 
regio. Deze regeling is voor alle regio’s van toepassing. Bij het te laat inzenden van de 
formulieren wordt een boete van € 8,50 opgelegd. 

  
6. Ieder team dient uiterlijk 10 minuten voor de (1ste) te spelen wedstrijd aanwezig te zijn in de 

sporthal en 5 minuten voor de wedstrijd(en) gereed te staan in de sporthal. 
  
7. De leeftijdsgrenzen van het lopende seizoen uit de veldcompetitie zijn ook van toepassing 

voor de winterzaalvoetbalcompetitie. 
  
8. In elke leeftijdscategorie is één dispensatiespeler per team/per dag toegestaan, welke 

maximaal 1 jaar te oud mag zijn. Deze regeling geldt voor de gehele 
winterzaalvoetbalcompetitie. 
 
In het winterzaalvoetbal mogen in gemengde teams meisjes 1 jaar te oud zijn, met 
uitzondering in O9 en jonger. Dit conform de regeling zoals in de veldcompetitie. 

  



9. Bij het terugtrekken van een aangemeld team wordt een boete van € 29.90 opgelegd 
(verrekening via rekening-courant). 

  
10. Bij het te laat verschijnen of niet opkomen van een team, wordt een boete opgelegd van  

€ 29,90. Indien blijkt dat bij het opmaken van de eindstand de uitslag van beslissende 
betekenis is, zal de KNVB bepalen of de wedstrijd alsnog wordt vastgesteld. Als de 
wedstrijd niet opnieuw wordt vastgesteld, heeft het niet opgekomen team met 0-3 verloren. 
Indien een team de 2e maal niet opkomt, wordt het zondermeer uit de competitie genomen 
en vervallen alle uitslagen van dit team. 
Indien een team met één of meerdere ongerechtigde spelers uitkomt, bepaalt de KNVB de 
te nemen maatregelen. Ongerechtigd spelen wordt bepaald door de KNVB, waarbij artikel 7 
en 8 als uitgangspunt wordt gehanteerd. 

  
11. Er wordt niet gewisseld van speelhelft. Het eerstgenoemde team neemt de aftrap van de 

wedstrijd. 
  
12. Ieder team zorgt voor een stel reserveshirts. Indien noodzakelijk, wisselt het 

eerstgenoemde team van shirts. 
  
13. Indien niet aangewezen door de KNVB: 

De eerstgenoemde vereniging bij een wedstrijd dient voor de wedstrijdleider te zorgen. 
Indien de toezichthouder het van belang acht, kunnen wedstrijden door “neutrale” mensen 
worden geleid. 

  
14. Indien een team niet hoeft te spelen, zijn de jeugdleiders/-begeleiders verantwoordelijk voor 

het doen en laten van hun spelers in de sporthal. 
  
15. Bij gelijke stand in een poule beslist het doelsaldo. Is dit doelsaldo gelijk tellen de meest 

gescoorde doelpunten. Is ook dit gelijk telt het onderling resultaat. Mocht ook dit gelijk zijn -
in de poulewedstrijden per regio - bepaalt het lot wie doorgaat. Tijdens de regiofinale en 
districtsfinale wordt bij gelijke stand uiteindelijk niet geloot, maar dienen strafschoppen, om 
en om te nemen, een beslissing te brengen. Elk team wijst vijf spelers (die de strafschoppen 
nemen) en een doelman aan. Mocht na de serie van 5 geen beslissing zijn gevallen, 
schieten dezelfde vijf spelers in dezelfde volgorde om -  en - om tot een beslissing is 
gevallen. 

  
16. De organisatie draagt geen verantwoording voor het zoekraken en/of beschadigen van 

eigendommen. De organisatie kan evenmin aansprakelijk worden gesteld. 
  
17. Indien een wedstrijd niet wordt gespeeld, b.v. omdat een tegenstander niet opkomt, kan het 

betreffende team (eventueel) vrij gebruik maken van de sporthal. 
  
18. Aan de districtsfinale kunnen uitsluitend standaardteams deelnemen. Indien een 

reserveteam de regiofinale wint, vaardigt de betreffende vereniging (in naam) het 
standaardteam af naar de districtsfinale. 

  
19. Bij alle wedstrijden wordt - in principe - centrale tijdwaarneming toegepast. 
  
20. In geval van wanordelijkheden - staken van de wedstrijd; definitieve veldverwijzing, 

ongerechtigd spelen e.d.- zal te allen tijde de tuchtcommissie van de KNVB worden 
ingeschakeld. 

  
21. De eerstgenoemde vereniging dient voor een wedstrijdbal zorg te dragen. Indien één van 

beide teams die tegen elkaar spelen of of eventueel een aanwezige vertegenwoordiger van 
de KNVB over een plofbal beschikt, dient deze gebruikt te worden. Het is niet toegestaan 
buiten de wedstrijden -waar dan ook in de sporthal- “een balletje te trappen”. De 
toezichthoudende vereniging (en de begeleiders van de teams) dienen hier nauwlettend op 
toe te zien (zie art. 14). 

  



22. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de KNVB c.q. haar 
vertegenwoordigers in de sporthal(len). 

 
 


