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Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de regels District Zaalvoetbal van de KNVB, tenzij hiervan 

specifiek door de organisatie wordt afgeweken. 

Alle spelhervattingen moeten binnen 4 seconden gebeuren, ook het weer in het spel brengen  

door de doelverdediger. 

 

DE AFTRAP 

De aftrap moet achterwaarts worden genomen door het eerstgenoemde team. 

 

DE VRIJE SCHOP 

Bij een toegekende vrije trap, intrap of hoekschop dient de tegenstander minimaal 5 meter afstand te 

houden. 

 

INDRIBBELEN / SCOREN 

Als door een team de bal volledig over de zijlijn wordt gespeeld, wordt het spel hervat met een intrap 

door het andere team, waarbij de bal op of buiten de zijlijn moet worden gelegd. 

Hieruit kan niet worden gescoord. 

Bij JO10/JO9, JO8- en JO7-teams mag de bal worden ingedribbeld. 

 

DE HOEKSCHOP / SCOREN 

Gaat de bal over de achterlijn via de verdedigende partij en is het geen doelpunt, dan wordt een 

hoekschop toegekend. Hieruit kan direct worden gescoord! 

 

DE TERUGSPEELBAL 

De bal mag door een eigen speler op de keeper worden teruggespeeld, maar deze mag de bal niet met de 

hand spelen.  

Uitzondering hierop geldt voor spelers JO10 en jonger: Die mogen de bal wel oppakken en weer in het 

spel brengen. 

 

DE DOELTRAP / INGOOI 

Als de bal via het aanvallende team over de achterlijn is gegaan en het is geen doelpunt, dient door de 

doelverdediger deze met de hand(en) weer in het spel te worden gebracht.  

De bal hoeft dan hierbij niet eerst buiten de strafschopcirkel te komen. 

Voor de JO7 en JO8 geldt dat ze de bal zowel met de hand als met de voet weer in het spel mogen 

brengen. 

Een keeper kan GEEN doelpunt scoren door de bal direct in het doel van de tegenstander te GOOIEN. 

 

BAL TEGEN PLAFOND 

Als door een team de bal tegen het plafond wordt gespeeld, wordt aan het andere team, ter hoogte van 

de plaats waar de bal het plafond raakte, een intrap (vanaf de zijlijn) toegekend. 

 

DE GELE KAART 

Een gele kaart betekent voor die speler dat deze zich dient te melden bij de tijdwaarnemer, die aangeeft 

wanneer de speler weer aan het spel mag deelnemen. Zijn team dient gedurende  

2 minuten ( of tot een eerder tegendoelpunt) met een speler minder te spelen. 

 

DE RODE KAART 

Een rode kaart (of een tweede gele kaart) betekent voor de speler dat deze voor de rest van de speeldag 

is uitgesloten van deelname aan het toernooi. Zijn team dient gedurende 5 minuten (of tot een eerder 

tegendoelpunt) met een speler minder te spelen.  

De organisatie bepaalt of verdere maatregelen noodzakelijk zijn. 

 

SLIDINGS 

Slidings zijn niet toegestaan  ( en kunnen resulteren in een tijdstraf ! ) 


