
Wedstrijdreglementen KNVB 7 tegen 7 

 

 

1. Spelersaantal 
Er wordt 7 tegen 7 gespeeld. Een complete ploeg in het veld bestaat uit een doelman en 6 
veldspelers. Het minimum aantal spelers is vijf inclusief doelman. 

2. Wissels 

Er mag doorlopend gewisseld worden. 

3. Niet aanwezig zijn 

Indien een elftal op het tijdstip van de aanvang van de wedstrijd niet aanwezig is op het veld, 
dan wordt de uitslag van de te spelen wedstrijd reglementair vastgesteld op 3-0 voor de 
tegenpartij. 

5. Aankomst team 

Bij aankomst uiterlijk een half uur voor aanvang van de wedstrijd meldt de teambegeleider 
zich in de commissiekamer bij de organisatie. 

6. Kleding 

Een team is verplicht te spelen in uniforme sportkleding. Bij een nagenoeg identiek 
clubtenue dient het eerstgenoemde team voor een afwijkend kleur shirt (of hesjes) zorg te 
dragen. Eventueel kan ook de organisatie dit verzorgen. .  

7. Doel 
De doelen hebben een doelnet en hebben een voorkeurafmeting van 5x2 meter. In 
voorkomende gevallen kan gebruik gemaakt van de bestaande E en F pupillendoeltjes.  

8. Veldafmeting 

Het veld is maximaal 60 meter breed en 70 meter lang. Geadviseerd wordt om op een half 
voetbalveld te spelen. 

9. Wijziging speeldata 

De speeldatum kan bij hoge uitzondering gewijzigd worden, maar wel altijd in overleg met 
de tegenstander en uiteraard de organisatie. Het is niet mogelijk een snipperdag op te 
nemen.   

 

 

 



 

10. Spelregels 

In principe worden de normale spelregels veldvoetbal gehanteerd, met de daarop volgende 

uitzonderingen : 

• Spelbegin: 

De aftrap begint of wordt na een doelpunt hervat in het midden van het speelveld. De 

tegenpartij moet een afstand van minimaal 8 meter in acht nemen.  

• Buitenspel: 

Is niet van toepassing 

• Strafschop: 

De afstand van de doellijn – penaltystip bedraagt 8 meter. Een strafschop wordt slechts bij 

hoge uitzondering gegeven. 

• Uitbal: 

Bij een uitbal wordt het spel hervat met het inpassen of schieten van de bal. De 

tegenstander moet op minimaal 5 meter afstand staan. Het is toegestaan om direct te 

scoren. 

• Overtreding: 

Alle overtredingen worden bestraft met een directe vrije schop. 

• Terugspeelbal: 

Attentie ! Ook hiervoor gelden dezelfde spelregels als bij het veldvoetbal. 

* Hoekschoppen: 

Hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten genomen.    

* Sliding:  

Deze is NIET toegestaan bij het 7x7 voetbal                                                                                                                                         

11. Wedstrijdleiding 

 
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist tijdens de wedstrijd de thuisspelende 
vereniging en buiten de wedstrijd de organisatie VV Nieuwenhoorn. 


