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1. De elftallen dienen 5 min. voor aanvang van de wedstrijden bij het veld aanwezig zijn. Is men niet op 

tijd dan verliest men de wedstrijd met 2-0. 
2. Er wordt 5 tegen 5 gespeeld, incl. keeper.  
3. De speeltijd is ….. minuten. 
4. De speeltijd wordt centraal geregeld met alleen een begin- en eindsignaal. 
5. Er mag doorlopend gewisseld worden. 
6. Wisselen mag alleen door de daarvoor bestemde deurtjes. 
7. De wisselspeler mag het veld pas betreden nadat de te wisselen speler het veld verlaten heeft. 
8. De keeper mag alleen in zijn doelgebied meespelen, de bal moet binnen de cirkel zijn. Raakt de keeper 

de bal buiten zijn doelgebied, dan krijgt de tegenpartij een vrije schop op de plaats van de overtreding. 
9. Terugspelen op de keeper mag, hij mag de bal dan echter niet met de handen aanraken. 
10. Uit alle vrije schoppen mag direkt gescoord worden. 
11. Komt de bal buiten de Boarding, dan ter plekke inrollen (onderhands). 
12. Bij spelhervattingen dient men 3 meter afstand te nemen. 
13. Spelhervattingen dienen binnen 3 seconden genomen te worden. 
14. Zware overtredingen worden bestraft met een shoot-out en een 2-min. tijdstraf voor de overtreder. 
15. Bij herhaalde overtredingen volgt een 2-min. tijdstraf. 
16. Na een score weer beginnen op de middenstip. 
17. Aanmerkingen op de leiding worden bestraft met 2-min. tijdstraf. 
18. Stevige duels in de buurt van de Boarding worden afgefloten. 
19. In duel mag een speler zich niet aan de Boarding vasthouden. 
20. Bij het nemen van een shoot-out mag de speler zich uitsluitend in voorwaartse richting bewegen. De 

shoot-out begint op de middenstip en is teneinde als de bal achterwaarts gaat, de Boarding raakt, door 
de keeper gepakt wordt of in het doel verdwijnt. 

21. Alle overige spelers staan gedurende de shoot-out voorbij de middellijn. 
22. Het eerst genoteerde team trapt af, en start aan de kantinezijde. 
23. Bij gelijk eindigen in de poule beslist het onderlinge duel. Is dit gelijk dan wordt gekeken naar het 

doelsaldo. Blijkt dat ook gelijk te zijn, dan wordt er gekeken naar het aantal doelpunten voor. Is ook dit 
gelijk dan volgen er 3 shoot-outs per team. 

24. Bij gelijk eindigen in de (kruis)finales worden meteen 3 shoot-outs genomen. 
25. Duidelijkheid omtrent de sportiviteit: onbehoorlijk gedrag wordt niet getolereerd. 
26. Indien de regels niet duidelijk zijn, of er doen zich situaties voor die niet beschreven zijn in dit 

regelement dan beslist de wedstrijdleiding hoe vervolgens te handelen. 
 
 


