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 ZAALVOETBAL COMPETITIE MAARTENSDIJK 

recreatief zaalvoetbal wekelijks op de donderdagavond 

ORGANISATIE: 

S.V.M. 

Hendrik den Otter en Edmond Harte 

Postadres SVM Midlife: 

Oude Grachtje 64 

3763 WK Soest 

 
Hendrik: Tel: 035-6090405 / 06-13947146 of h-denotter67@kpnmail.nl 

Edmond: Tel:  06-21572890 of edmond@harte.in 

 

 

Doelstelling: 

De doelstelling van het recreanten zaalvoetbal in Maartensdijk is drieledig: 

• Niet-sporters tot sport te bewegen. 

• Mensen, welke door omstandigheden niet clubgebonden kunnen sporten, dit op een 

recreatieve basis toch de mogelijkheid te bieden 

• Sporters langer sport te laten bedrijven, vooral (maar zeker niet alleen) veteranen. 

RECREATIEVE AVONDEN 

Het is niet de bedoeling een zaalvoetbalcompetitie op te zetten zoals die wordt georganiseerd 

door de K.N.V.B. en de H.Z.V.F. Deze competitie is voor sporters die éénmaal in de veertien 

dagen in een ontspannen sfeer gezellig een balletje willen trappen, waarbij het element 

“competitie” een ondergeschikte rol speelt. Een indeling naar kwaliteit en niveau van de  

deelnemende teams wordt (via de indeling in de A- of B-poule) verzorgd door de organisatie.  

De promotie/ degradatieregeling is in principe van toepassing. De kampioen van de B-poule 

promoveert naar de A-poule en nummer laatst van de A-poule degradeert naar de B-poule. 

DEELNEMERS: 

De deelname is vrijwel onbeperkt. De minimum leeftijd is 15 jaar, een maximum leeftijd is niet 

van toepassing. Het is de bedoeling dat er in teams van maximaal 10 personen wordt 

deelgenomen. 

SPEELAVOND: 

De wedstrijden worden allemaal gespeeld op donderdagavond in de sporthal “De Vierstee” te 

Maartensdijk. Het telefoonnummer van “ De Vierstee” is 0346-212021.  

Het adres van de Vierstee: Nachtegaallaan 30, 3738 EB Maartensdijk. 

VERANTWOORDELIJKHEID: 

De organisatie van de gehele competitie en de invaliditeitsverzekering voor de deelnemers is 

verzekerd door S.V.M. Recreanten door middel van een ongevallenverzekering. Deze 

verzekering is vergelijkbaar met de ongevallenverzekering van de K.N.V.B. De organisatie is 

niet aansprakelijk voor (lichamelijke) schade die voorkomt aan deelname aan deze competitie. 
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ALGEMEEN – SPELREGELS: 
 Met ingang van het seizoen 2009-2010 wordt er in beide poules gespeeld met de (semi)plofbal. 

COMPETITIE REGLEMENT 

De in dit wedstrijdprogramma genoemde aanvangstijden en data zijn bindend. 

 

• De wedstrijden worden gespeeld volgens de K.N.V.B.-regels.(oude stijl) 

Attentie: hou er rekening mee dat de 5-meter regel niet wordt toegepast maar de 3-meter 

regel en de stippellijn. Vrije trappen zijn indirect! Dus niet in 1 keer nemen!!! 

• Wedstrijden staan, onder leiding van scheidsrechters. Beslissingen van de scheidsrechters 

zijn bindend. De wedstrijden worden gespeeld met een officiële wedstrijdbal. (plofbal) 

• De totale wedstrijdduur is ca.48 minuten. De tijd die men nodig heeft om te beginnen en de 

rust gaan hiervan af.   

• Tijdens de competitie mag een team maximaal tien verschillende spelers (en 1 gastspeler) 

laten deelnemen.  

• Het is verplicht dat de aanvoerder van ieder team herkenbaar is aan een aanvoerdersband. 

• De eerstgenoemde partij is verplicht, bij gelijke kleuren, een reserve shirt te dragen. 

• Op de spelersbank mogen, naast de voetballers, uitsluitend een bevoegde coach, een 

verzorger en de wisselspelers plaatsnemen. 

• De eerst spelende teams maken de zaal gereed, de laatst spelende teams zorgen dat de 

doelen en het scorebord opgeruimd worden. De scheidrechters controleren vooraf of de 

doelen op de juiste manier staan opgesteld en dat de doelen op de juiste manier vaststaan.  

• De stuiterbal (toegepast indien er een bal tegen het plafond van de sporthal komt) is 

afgeschaft. Het spel wordt hervat met een vrije trap op de zijlijn ter hoogte van de plaats 

waar de bal het plafond raakte. De vrije trap is voor de tegenstander van degene die de bal 

tegen het plafond trapt. Uit deze vrije trap mag niet rechtstreeks worden gescoord. 

• Indien een speler binnen 1 wedstrijd 2x een bankstraf krijgt, volgt er automatisch een 

schorsing van 1 wedstrijd. De schorsing geldt voor de eerstkomende wedstrijd. 

• Niet aanwezige teams of teams die met niet meer dan 3 eigen spelers aan de wedstrijd 

beginnen krijgen vier punten in mindering, terwijl de wel aanwezige partij met 3-0 wint. 

• Straf en tuchtmaatregelen worden genomen door de organisatie. 

Uitspraken zijn bindend. Vanzelfsprekend kan via de teamleider om een nadere toelichting 

gevraagd worden. Bij staken v/d wedstrijd krijgt het/de ‘’schuldige’’ team(s) geen punten. 

• Straffen worden niet gepubliceerd, doch mondeling aan de teamleiders medegedeeld waarna 

deze voor uitvoering zorgdragen. Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven, kan worden 

besloten tot uitsluiting van het betreffende team. 

• Van achteren aanvallen wordt afgefloten, naast elkaar staan en de bal afnemen is toegestaan. 

• De organisatie wenst hierbij nogmaals te benadrukken dat sportiviteit in onze competitie 

voorop staat; tegen zowel verbaal als fysiek geweld zal zeer streng worden opgetreden.  

• Bij fysiek geweld (slaan/schoppen e.d.) wordt zondermeer tot uitsluiting van de betreffende 

dader(s) overgegaan. Hier is geen discussie over mogelijk. 

• De gastspeler mag als maximaal 7
e
 man (2

e
 wissel) worden ingezet. Indien een team zelf al 7 

spelers heeft mag geen gastspeler worden ingezet. 

• Met ingang van seizoen 2011-2012 zijn er bij de organisatie hesjes beschikbaar (geel en 

blauw) voor de teams die in dezelfde kleuren spelen. Wel graag hesjes compleet terug!! 

• Bij een gelijke eindstand in de competitie gaat het onderling resultaat voor het doelsaldo. In 

uiterste geval bepaald fairplay klassement en./of de organisatie. 
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OVERTREDINGEN  EN WANGEDRAG 

Eén van de hieronder volgende overtredingen begaan op een wijze die door de scheidsrechter 

wordt beoordeeld als onvoorzichtig, onbesuisd of als gepaard gaande met een buitensporige 

inzet kan aanleiding geven tot het opleggen van een tijdstraf en/of het opleggen van een 

schorsing (of uitsluiting): 

 

a. een tegenstander trapt of poogt te trappen 

b. een tegenstander doet vallen 

c. springt naar de tegenstander 

d. een tegenstander aanvalt  

e. een tegenstander slaat of poogt te slaan (zie reglement) 

f. een tegenstander duwt 

g. een tegenstander bespuwt;  

h. een tegenstander vasthoudt;  

i.         de bal opzettelijk met de hand speelt; d.w.z. de bal met de hand of arm draagt, slaat of 

            voortbeweegt; dit slaat niet op de doelverdediger, wanneer deze zich in zijn eigen 

            doelgebied bevindt. 

j. een tackle maakt (absoluut niet in de zaal toegestaan!) 

k.  een tegenstander in diens loop belemmert, terwijl hij zelf de bal niet speelt d.w.z. tussen 

een tegenstander en de bal doorloopt of zijn lichaam plaats tussen de bal en de 

tegenstander met de bedoeling daarmee de tegenstander te hinderen. 

l. Indien de doelverdediger een tegenstander raakt door de bal naar hem toe te gooien of 

een tegenstander duwt met de bal nog in de hand, dan moet de scheidsrechter een 

strafschop toekennen, indien de overtreding in het strafschopgebied plaatsvond. 

 

Indien er zich zaken voordoen die hierboven niet staan beschreven beslist de organisatie. 

 

Op verzoek kan ook een samenvatting van de belangrijkste spelregels in de zaal worden 

verkregen. Uiteraard kunt u met uw vragen terecht bij de organisatie of de leiding van de 

betreffende poule. De spelregels voor komend seizoen zijn ongewijzigd. De 3-meter regel blijft 

gehandhaafd. 

 

FAIR - PLAY - CUP 

Bij de benoeming van het Fair-play-team en de Fair-play-speler van het seizoen zal men toetsen 

of het/de team/speler sportief genoeg was om volgend jaar te mogen deelnemen. 

Gemiddeld moet er over een heel seizoen minimaal een 6 behaald worden. Voor de organisatie 

kan een lager cijfer (behaald gedurende meerdere wedstrijden) aanleiding zijn om een gesprek 

met de teamleider of het gehele team aan te gaan. Naar aanleiding van dit gesprek kan worden 

besloten het gehele team (of een of meerdere spelers) direct uit de competitie te nemen. 

Wanneer het gaat om sportiviteit van sporters spreekt men bijvoorbeeld over: 

De zorg voor de eigen gezondheid en die van anderen. 

De inzet om een goed resultaat te bereiken. 

De onvoorwaardelijke acceptatie van de spelregels en leiding. 

De bereidheid om anderen in de sport te laten participeren. 

 

 

 


