
Reglement Noordenveld 
zaalvoetbalcompetitie 
 

1. Er wordt gespeeld volgens de KNVB spelregels. De belangrijkste spelregels staan hieronder. 

 De keeper mag de bal alleen met de handen weer in het spel brengen. Dus niet uittrappen. 

 Een uitbal wordt met de voet weer in het spel gebracht vanaf de zijlijn waar de bal het 

speelveld verlaten heeft en dit binnen 5 seconden. Dus niet ingooien. 

 Als de bal het plafond raakt volgt een vrije trap voor de tegenpartij. 

 Lichamelijk contact en sliding is verboden. 

2. Het eerst genoemde team levert de scheidsrechter. 

3. Tussen het einde van de ene wedstrijd en het begin van de volgende wedstrijd zit 1 minuut 

pauze, dit om het scorebord en de klok opnieuw in te stellen. 

4. Er mogen alleen schone zaalschoenen met witte zolen gebruikt worden. 

5. Bij de E-tjes en F-jes wordt er met vijf veldspelers en één keeper gespeeld. 

6. Bij de D-ers wordt met vier veldspelers en een keeper gespeeld. 

7. Maximaal vijf wissels bij de E-tjes en F-jes en vier wissels bij de D-ers. 

8. Er mag voortdurend gewisseld worden. 

9. De organisatie geeft aan welke club waar en hoelang zaaldienst hebben. 

10. De zaalwachten dienen een kwartier voor hun dienst aanwezig te zijn. 

11. De zaalwachten zorgen voor aanvang dat de zaal klaar is voor gebruik. Zoals doeltjes 

plaatsen, banken klaar zetten en zorgen dat de centrale tijdmelding klaar staat. Na de laatste 

wedstrijd de zaal weer opruimen. 

12. De zaalwachten treden op als de orde in de zaal verstoord dreigt te worden. 

13. De zaalwacht zorgt voor twee plofballen, één speelbal, één voor reserve en voor hesjes. 

14. De zaalwachten vullen op het verstrekte uitslagen formulier de uitslagen in en sturen een 

leesbare foto naar nvc@vvonr.nl. 

15. Bepaling klassement bij gelijke stand in de poule: 

 doelsaldo, is deze ook gelijk 

 onderling resultaat, is deze ook gelijk, 

 aantal doelpunten voor. 
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