
Wedstrijdreglement 
De Vogel Champions League de Staver 2018 

 
 Een wedstrijd wordt gespeeld door twee teams, bestaande elk uit niet meer dan vijf spelers, 

van wie één de doelverdediger moet zijn.  

 

 De wedstrijden duren 14 minuten.  

 

 Finalewedstrijden heren en dames op finaledag duren 2 x 10 minuten. 

 
 

 Tussen de wedstrijden zit 1 minuut pauze.  
 

 Alle spelhervattingen moeten binnen 4 seconden genomen worden. 

 
 Terugspelen op de keeper mag bij een spelhervatting of als de bal is aangeraakt 

door de tegenstander en de keeper mag dan de bal enkel met zijn/haar voeten 
raken.  

 

 Tijdens de wedstrijden mag er door gewisseld worden. Bij een wissel is wel de regel eerst de 
speler uit het veld, en daarna pas de nieuwe speler erbij. 

 

 

 Bij onreglementair terugspelen op de keeper krijgt de tegenstander een vrije 
schop op de plaats waar de keeper hem aanneemt, is dit binnen het 

strafschopgebied dan is het een indirecte vrije schop.  
 

 

 Overtredingen worden bestraft met gele en rode kaarten. Hieraan zijn tijdstraffen 
verbonden van respectievelijk 2 en 5 minuten. Die men uitzit op een aangewezen 

plaats voor de wedstrijdtafel. 
 

 Bij een rode kaart moet de betreffende speler het veld (en de zaal) verlaten en is voor de 

eerstvolgende wedstrijd geschorst. (Bij een zwaar vergrijp beslist de scheidsrechter i.o.m. het 
wedstrijdsecretariaat) Na 5 minuten mag er een andere wisselspeler worden toegevoegd.  

 
 Als er gescoord wordt tegen een ploeg met minder spelers (door tijdstraffen), mag 

het team na de score wel weer aangevuld worden zonder de tijdstraf geheel uit te 

zitten.  
 

 Op de plaats waar de bal ingetrapt wordt bij de zijlijn en bij een vrije schop, moet de 
tegenstander verplicht minimaal 5 meter afstand nemen.  

 
 Als de bal tegen het plafond aankomt tijdens de wedstrijd volgt er een uitbal aan 

de zijlijn op de hoogte waar de bal tegen het plafond aankwam.  

 
 Bij gelijke eindstand in een poule wordt er eerst naar onderling resultaat gekeken, dan naar 

doelsaldo en dan naar meest gescoorde doelpunten. Mocht er dan nog een gelijke eindstand 
uitkomen, dan wordt de rangschikking beslist met een penaltyreeks door de betreffende 

teams ( 3x per team) 

 
 Bij gelijke stand in de finalewedstrijden na het laatste fluitsignaal, wordt de 

wedstrijd beslist door een penaltyreeks ( 3x per team). 
 

 Het nuttigen van alcoholische dranken tijdens het toernooi voor spelers en wedstrijdofficials is 
niet toegestaan. 



 
 

Wedstrijdreglement Champions League de Staver 

JO9 en JO11 toernooi 

 
 

 De teams mogen met maximaal 5 spelers de wedstrijd spelen (4 veldspelers + 1 keeper). 
 

 De wedstrijden duren 9 minuten. 
 

 Er wordt gevoetbald met een zgn. plofbal. 

 

 Het speelveld is hetzelfde als bij het heren- en damestoernooi (zwarte lijnen). 

 
 Wisselspelers en begeleiding nemen plaats op de daarvoor aangewezen banken langs het veld 

 

 Het eerst genoemde team begint vanaf de tribunes gezien aan de linkerkant van het speelveld. 
 

 Het eerst genoemde team neemt ook de aftrap. 
 

 Indien er hesjes nodig zijn worden deze door laatstgenoemde op wedstrijdformulier gedragen. 

(uitspelende partij) 

 Bij een uitbal wordt de bal ingeschoten vanaf de zwarte lijn. 
 

 Bij een uitbal neemt de tegenstander 5 meter afstand. 

 

 Bij een vrije trap neemt de tegenstander ook 5 meter afstand. 

 

 Als de bal tegen het plafond aan geschoten wordt mag de tegenstander een uitbal nemen bij de 
zijlijn ter hoogte van waar de bal tegen het plafond aankwam. 

 

 De keeper mag de bal oppakken met de handen na een terugspeelbal. 

 

 De keeper mag de bal niet uit de handen schieten, alleen gooien. 
 

 Een doelpunt mag gemaakt worden vanaf elke plek op het speelveld.  

 

 Bij gelijke eindstand in een poule wordt er eerst naar onderling resultaat gekeken, dan naar 

doelsaldo en daarna naar meest gescoorde doelpunten. Mocht er dan nog een gelijke eindstand 
uitkomen, dan wordt de wedstrijd door de betreffende teams beslist met een penalty reeks (3x 

per team). 

 
 Bij gelijke stand in de finalewedstrijden na het laatste fluitsignaal wordt de wedstrijd beslist door 

een penalty reeks ( 3x per team).   
 

 

 

 



Wedstrijdreglement Champions League de Staver 

JO13, JO15 en JO17 toernooi 

 

 De teams mogen met maximaal 5 spelers de wedstrijd spelen (4 veldspelers + 1 keeper) 
 

 De wedstrijden duren 11 minuten. 
 

 Het speelveld is hetzelfde als bij het heren- en damestoernooi (zwarte lijnen) 

 
 Wisselspelers en begeleiding nemen plaats op de daarvoor aangewezen banken langs het veld. 

 

 Het eerst genoemde team begint vanaf de tribunes gezien aan de linkerkant van het speelveld. 
 

 Het eerst genoemde team neemt ook de aftrap. 
 

 Indien er hesjes nodig zijn worden deze door laatstgenoemde op wedstrijdformulier gedragen. 

(uitspelende partij) 
 

 Bij een uitbal wordt de bal ingeschoten vanaf de zwarte lijn. 
 

 Bij een uitbal neemt de tegenstander 5 meter afstand. 

 

 Bij een vrije trap neemt de tegenstander ook 5 meter afstand. 

 

 Als de bal tegen het plafond aan geschoten wordt mag de tegenstander een uitbal nemen bij de 
zijlijn ter hoogte van waar de bal tegen het plafond aankwam. 

 
 De keeper mag de bal niet oppakken met de handen na een terugspeelbal. Ook mag hij de bal 

niet uit de handen schieten, alleen gooien. 
 

 Een doelpunt mag gemaakt worden vanaf elke plek op het speelveld. 

 

 Bij een gele kaart krijgt desbetreffende speler een tijdstraf van 1 minuut. 

 

 Bij een rode kaart is desbetreffende speler uitgesloten voor deelname aan het restant van de 
wedstrijd, en krijgt een schorsing voor de eerstvolgende te spelen wedstrijd van zijn team.  

      Na 2 minuten mag er een andere wisselspeler worden toegevoegd. 
 

 Als er gescoord wordt tegen een ploeg met minder spelers (door tijdstraffen), mag het team na 

de score wel weer aangevuld worden zonder de tijdstraf geheel uit te zitten.  

 De beslissingen van de scheidsrechters dienen ten alle tijden gerespecteerd te worden. 
 

 Bij gelijke eindstand in een poule wordt er eerst naar onderling resultaat gekeken, dan naar 

doelsaldo en daarna naar meest gescoorde doelpunten. Mocht er dan nog een gelijke eindstand 
uitkomen, dan wordt de wedstrijd door de betreffende teams beslist met een penalty reeks ( 3x 

per team). 
 

 Bij gelijke stand in de finalewedstrijden na het laatste fluitsignaal wordt de wedstrijd beslist door 

een penalty reeks ( 3x per team).   


