
Informatie 7 tegen 7 VV Nieuwenhoorn seizoen 2021/2022  

1.  Deze competitie wordt gespeeld volgens de wedstrijdreglementen van de 7 

tegen 7 competitie van de KNVB. De belangrijkste regels hieruit worden jullie in 

een aparte bijlage toegezonden.   

2.  Er zal in principe op 6 vrijdagavonden in het najaar en 6 vrijdagavonden in 

het voorjaar gevoetbald worden. 

3.  Voor wat betreft de data waarop gevoetbald zal worden verwijzen wij jullie 

naar de website en het jullie toegezonden complete programmaoverzicht. 

4.  De aanvangstijd is 19.45 uur op veld 1   

5.  De veldindeling is jullie in een aparte email toegezonden. 

6.  De speelduur zal 2 maal 25 minuten bedragen en er zal gelijk zonder rust 

gewisseld worden van speelhelft. 

7.  Er zal in principe zonder scheidsrechter gevoetbald worden. Zie hiervoor 

tevens het wedstrijdreglement, regel 11. 

8.  Het begin en het einde van de wedstrijden, alsmede het wisselen van de 

helften zal centraal aangegeven worden.   

9.  Het thuisspelende team krijgt de eerste aftrap, indien gewenst mag het 

uitspelende team de speelhelft kiezen. 

10.  Voor het veld dat gebruikt kan worden voor de warming-up verwijzen wij 

jullie naar de veldindeling. 

11.  Er zal met een vaste kleedkamerindeling gewerkt worden.  

12. In principe is er iemand van de organisatie in de commissiekamer aanwezig. 

Indien hier niemand aanwezig is het verzoek navraag in de kantine te doen. 

13.  In principe dient elk team zijn eigen ballen bij zich te hebben ! 

14. Sleutel van de kleedkamer ophalen in de commissiekamer, vriendelijk 

verzocht de sleutel na het omkleden weer af te geven in de commissiekamer. 

15.  Indien nodig dan zijn er hesjes in beschikbaar. Deze kunnen afgehaald 

worden in de commissiekamer.  

 



16.  WIJ WILLEN JULLIE VRIENDELIJK DOCH DRINGEND VERZOEKEN ZICH ALS 

TEAM NIET AF TE MELDEN VOOR EEN WEDSTRIJD OF DIT SLECHTS BIJ HOGE 

UITZONDERING EN MINIMAAL EEN WEEK VAN TE VOREN TE DOEN. AFMELDEN 

KAN UITSLUITEND TELEFONISCH MET EEN BEVESTIGING PER E-MAIL.  

17.  De thuisspelende ploeg is ervoor verantwoordelijk dat de uitslag van hun 

wedstrijd aan de commissiekamer doorgegeven wordt. 

18.  Het dringende verzoek aan iedereen de kleedkamers schoon achter te 

laten en aan te trekken met de trekker. Dit is van groot belang daar onze jeugd 

de volgende morgen weer van deze kleedmakers gebruik moeten maken.  

19.  De puntentelling en competitieopzet is gelijk aan het reguliere veldvoetbal. 

Indien aan het einde van de competitie twee of meerdere teams gelijk eindigen 

dan geldt allereerst het doelgemiddelde, hierna het onderling resultaat en 

hierna het hoogste aantal gescoorde doelpunten. Indien er dan nog geen 

beslissing mogelijk is dan zullen strafschoppen genomen moeten worden. 

20.  Voorafgaand aan elke speelronde zal aan elk team per e-mail het 

programma, de kleedkamerindeling van die speelronde en eventueel het 

actuele nieuws toegezonden worden.  

21.  Op de website van VV Nieuwenhoorn is een aparte rubriek voor deze 7 

tegen 7 competitie terug te vinden. Hierin vindt je alle benodigde informatie 

over deze competitie en een actueel overzicht van de stand van zaken in de 

competitie.  


