
R E G L E M E N T   J E U G D Z A A L V O E T B A L  
 
1. Door het inschrijven van teams gaat de vereniging de verplichting aan,de     
     deelnamekosten voor de gehele competitie van die teams te voldoen. Van de  
     deelnamekosten wordt totaal €  500,00 per jaar gestort in een voorziening bestemd  
     voor de gehandicapte jeugd. Deze wordt eens in de 5 jaar uitgekeerd 
 
2. De inschrijving staat open voor teams in de categorie MO13,JO13/JO12, 
     JO11/JO10, JO9/JO8 en JO7, welke spelen in de hoofdklasse of lager op het veld. 
  De leeftijdsgrenzen zijn conform de leeftijdsgrenzen van de KNVB: 
     • Meisjes onder 13 (MO13)  geboren op/na 01-01-2009  
     • Meisjes onder 12 (MO12)  geboren op/na 01-01-2010 
      •Meisjes onder 11 (MO11)   geboren op/na 01-01-2011  
     •Jongens onder 13 (JO13)  geboren op/na 01-01-2009 
  •Jongens onder12 (JO12)   geboren op/na 01-01-2010     
     •Jongens onder 11 (JO11)  geboren op/na 01-01-2011  
     •Jongens onder 10 (JO10)  geboren op/na 01-01-2012 
     • Jongens onder 9 ( JO9)    geboren op/na 01-01-2013 
     • Jongens onder 8 (JO8)     geboren op/na 01-01-2014 
     • Jongens onder 7 (JO7)     geboren op/na 01-01-2015 
 
     Wedstrijden 
     Wedstrijden zaalcompetitie hebben voorrang boven wedstrijden  
     in de veldcompetitie. Wel graag zelf in de gaten houden, dus eerst de  
     veldwedstrijd zelf zien te verzetten  en indien dat niet lukt , dit regelen via  
     competitieleiding van de veldcompetitie KNVB 
  
  Dispensatie 
1. Aan deze competitie mogen1 dispensatie speler per team meedoen  
      
  Meiden 
2 Meiden die uitkomen in een jongenscompetitie mogen maximaal één jaar ouder  
   zijn en tellen niet als dispensatiespeler.   

   
    Aantal spelers 
 3. Elk te am bestaat uit vier veldspelers en één keeper. Dit geldt voor alle categorieën  
     De doelverdediger moet onderscheidende kleding dragen 
        
     Lenen spelers 
4. Lenen van spelers uit een lager team is alleen mogelijk indien het team, door tijdelijke    
     omstandigheden, over minder dan 5 reglementaire spelers kan beschikken. Er  
     mogen zoveel spelers worden geleend, tot het team weer bestaat uit 5 spelers.    
     Voorafgaand aan de betreffende wedstrijd(en) moet de wijziging worden 
     doorgegeven aan het wedstrijdsecretariaat in de hal 
 
      Opstellen spelers 
5. Op een speeldag mogen de spelers NIET opgesteld worden in verschillende teams.  
     Overtreding van deze regel wordt bestraft met een 3-0 verlies. 
     
      Tenue 



6.  Bij gelijkenis van tenue moet het, in het programma, eerstgenoemde team zorg    
     dragen voor duidelijk afwijkend gekleurde shirts. (Hesjes in de zaal aanwezig) 
 
      Schoenen en beenbeschermers 
7.  Er dient te worden gespeeld op schone sportschoenen (geen zwarte zool), welke 
     eerst in de kleedruimte van de sporthal mogen worden aangetrokken.  
.    Ook voor niet-spelers geldt dat de zaal slechts met passend schoeisel 
      (of sokken) mag worden betreden en het bevel van de vereniging, die haldienst 

heeft,op te volgen 
       Het dragen van beenbeschermers is verplicht. 
   
       Aftrap 
   8 .De eerstgenoemde vereniging heeft de aftrap en verdedigt het doel  aan de kant van 

thuisclub zoals aangegeven op het scorebord!  Er wordt niet van doel gewisseld. 
Bevind zich het scorebord achter het doel dan verdedigt eerst genoemd team het doel 
onder het scorebord en neemt ook de aftrap 

 
       Wegblijven team 
  9. Bij niet opkomen, te laat komen of terugtrekken van een team, wordt het betrokken 

team geacht de wedstrijd te hebben verloren met 3-0, tevens wordt die vereniging 
belast met de kosten van de tegenpartij voor deze wedstrijd. Naar oordeel van de 
commissie kan het team worden gediskwalificeerd. 

  
      Puntentelling 
10. Voor een gewonnen wedstrijd worden 3 punten toegekend. Een gelijkspel levert 1 

punt op. Wanneer 2 of meer teams in een poule met een gelijk aantal punten 
eindigen, dan beslist het doelsaldo. Is dit gelijk dan beslist het aantal gescoorde 
doelpunten. Is hierin ook gelijkheid, dan beslist het onderlinge resultaat. Is dit ook 
gelijk  dan zal via loting de volgorde worden vastgesteld.  

      Treed gelijkheid op in een finalewedstrijd of -poule, dan wordt de eindvolgorde 
beslist door het nemen van penalty’s (1 serie van 3, daarna om en om 1 penalty). 
Indien vergelijking voor plaatsing nodig is tussen poules van verschillende opbouw, 
dan worden gemiddelden per wedstrijd gehanteerd. 

 
    Begeleiding team  
11. Elk team dient te zorgen voor een leider(ster). . 
 
      Aantal teams aanwezig in zaal 
12 In de zaal mogen niet meer dan 4 teams aanwezig zijn. Dit zijn de 2 teams die  
     spelen en de 2 teams die de wedstrijd erna moeten spelen. De rest zit op de  
     tribune. Deze regel geldt niet in Langweer, waar geen tribune aanwezig is 
 
    Omgangsnormen accommodatie 

13. In de kleedkamers, zaal en tribune mag niet gerookt worden. Er mogen geen 
consumpties meegenomen worden in de zaal. Alle afval dient in de daarvoor 
bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd. Schade veroorzaakt door spelers 
en niet-spelers zal worden verhaald op de desbetreffende personen. 

 
       Wedstrijdsecretariaat 



14. Per sporthal functioneert een wedstrijdsecretariaat, onder leiding van een 
commissielid (zaalcoördinator). De taken van het wedstrijdsecretariaat zijn: 

   a) het coördineren van het wedstrijdprogramma 
   b) het vastleggen van de uitslagen 
   c) het bedienen van het scorebord  
  d) toezicht op de juiste toepassing van het reglement 
  e) beheer materialen 
    
       Rol begeleiders teams 
15. De leiders(sters) houden voor, na en tussen wedstrijden toezicht op: 
  a) ordelijk en zindelijk gebruik van de kleedkamers 
  b) correct gebruik van de sporthal 
  c) ordelijk gebruik van de tribune en bijbehorende ruimten 
     
      Overtreding reglement 
16. Indien een team meent dat een andere ploeg het reglement overtreed, dan kan 

hiertegen protest worden aangetekend. Ieder protest dient schriftelijk te worden 
ingediend bij het wedstrijdsecretariaat en dient vergezeld te gaan van een betaling 
van € 15,-. Dit bedrag wordt ongeacht de uitslag niet geretourneerd. Het 
wedstrijdsecretariaat verzamelt gegevens m.b.t. de protest -  situatie. De 
commissie behandelt het protest en neemt zonodig maatregelen. Over de uitslag 
zal worden gerapporteerd.  

 . Overtreding van een of meerdere artikelen van dit reglement kan betekenen, dat de 
commissie aan de betreffende vereniging een boete oplegt van ten hoogste € 25,- 
per gemaakte overtreding. Tevens kunnen naar de aard van de overtreding 
maatregelen worden genomen, die betrekking hebben op gespeelde en/of nog te 
spelen wedstrijden. 

 
       Commissie jeugdzaalvoetbal Heerenveen 
 17. De Commissie Jeugdzaalvoetbal regio Heerenveen kan nimmer aansprakelijk 

worden gesteld voor ongevallen en vermissing of wel beschadiging van goederen. 
   
      Reglementen KNVB 
18. Voor zover niet anders door de commissie wordt bepaald, wordt er gespeeld  
      volgens de reglementen van de K.N.V.B. In gevallen waarin dit reglement niet  
      voorziet, beslist de commissie.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Spelregels zaalvoetbal. 
 
        Wisselen spelers 
1.  Je mag alleen binnen 5 meter van de middellijn in het veld komen als je wisselt .  

Tevens mag je niet eerder het veld betreden dan wanneer de andere speler het 
veld heeft verlaten. 

       
        Uitbal 
2.  Bij een uitbal wordt het spel hervat door in te dribbelen of in te passen. Nadat de 

bal is in gedribbeld kan er direct worden gescoord door de speler die in dribbelt. 
 
3.  Achterbal 
       De achterbal wordt ingerold of ingegooid door de keeper (vanaf de grond genomen 

binnen het keepersgebied door de bal te passen of te schieten). (De achterbal kan 
zowel door de keeper als door een veldspeler worden genomen 

 
        Tijd 
4.  Alle vrije trappen, aftrap, intrapbal (zijlijn), hoekschoppen moeten snel (dit is 

binnen 4 seconden) worden genomen, anders gaat de vrije trap naar de 
tegenpartij. Coulant bij JO9, JO8 en JO7 omgaan 

 
        Afstand  
5.  Als een partij een vrije trap, intrap of een hoekschop mag nemen moet(en) de 

tegenstander(s) minstens 5 meter van de bal staan. 
 
        Vrije bal 
6.  Alle vrije schoppen binnen het strafschopgebied zijn directe vrije trappen. Vindt de 

overtreding binnen de vrije schoppenlijn plaats, dan wordt de vrije trap op die lijn 
genomen. (gebogen lijn) Een vrije bal mag gepast, in gedribbeld, of geschoten 
worden 

 
 7.     Hoekschoppen 
         Hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten van het speelveld genomen door de  
         bal in te dribbelen of te passen. In beide gevallen, na in dribbelen of inpassen,  
         mag er direct worden gescoord door de speler die de hoekschop neemt. De  
         tegenstander staat minimaal op vijf meter afstand. 
 
8.  Terugspeelbal 
      Het terugspelen op de doelman/vrouw is toegestaan. Echter, als de bal met de 
      voet is teruggespeeld dan mag deze niet door de keeper in de handen worden  
      gepakt  
      Wanneer dit wel gedaan wordt, wordt een waarschuwing gegeven. Bij herhaling  
      van de overtreding volgt een indirecte vrije trap op zeven meter afstand van de  
      achterlijn. Een terugspeelbal die niet via de voet gaat (scheen, knie,  
      bovenlichaam en hoofd) mag wel worden opgepakt.   
      scoren 
 



    Doelpunt 
 9.Na een doelpunt vindt er een aftrap plaats door één van de teams in het midden  
    van het veld. Beide teams starten vanaf eigen helft. Er kan direct gescoord  
     worden vanaf de aftrap als er eerst in gedribbeld wordt en dan geschoten wordt.  
     Bij direct schieten vanaf de aftrap wordt de goal afgekeurd als deze onderweg niet  
     wordt aangeraakt. Indien deze wel wordt aangeraakt is het een goal 

 
       Bal  tegen Plafond 
10.  Komt een bal tegen het plafond, dan volgt een - door de tegenstander te nemen - 

indirecte vrije trap op de zijlijn ter hoogte van de plaats de bal het plafond heeft 
geraakt. 

 
        Overtredingen 
11.  Bij een overtreding wordt er een vrij trap genomen door de tegenpartij. Bij het 

ontnemen van een duidelijke scoringskans zal er een strafschop worden 
toegekend. 

       Opzettelijke overtredingen worden met tijdstraffen bestraft. Wordt men voor de rest 
van de wedstrijd uitgesloten, dan betekent dit tevens een schorsing voor 1 
wedstrijd. Herhaling betekent schorsing voor de rest van de competitie 

 
       Sliding 
12.   Een sliding is toegestaan, mits er geen gevaar ontstaat voor andere spelers 
 
13.   Voordeel 
        In het zaalvoetbal is sprake van de voordeelregel. Als de partij waar tegen een  
        overtreding wordt begaan toch in een kansrijke positie komt, dan mag er voordeel 
        gegeven worden 
 
14.   Keepers gebied 
        Het keepers gebied geeft aan tot waar de keeper de bal in de handen mag 

hebben en tot waar de achterbal genomen mag worden. De afstand achterlijn 
cirkel is 6 meter 

 
15.  Strafschop 
       Tijdens de wedstrijd wordt een strafschop alleen gegeven bij het ontnemen van 
       een duidelijke scoringskans  
. 
        Begeleiding wedstrijden 
16.  De wedstrijden staan onderleiding van een scheidsrechter/spelbegeleider van één 

van deelnemende verenigingen en aangewezen door Commissie 
Jeugdzaalvoetbal Heerenveen volgens rooster hallendienst. 

       De scheidsrechter/spelbegeleider staat niet in het veld maar langs het veld. Bij 
onjuiste toepassing van de spelregels neemt de scheidsrechter/begeleider een 
beslissing en indien nodig legt hij/zij deze uit aan de spelers. Indien nodig  mag de 
scheidsrechter/begeleider het veld betreden. 

 
 
  
 
 



 
Adressen sportlocaties: 

   Expansiehal       Sportcomplex ONH   
  Ericalaan 24a      Master van Dijkpaad 4  
  8411 VK  Jubbega        8414 NB  Nieuwehorne 

   Tel. 0516 - 462611        
 
 
  Doniahal         Sporthal Tsjillan 
   Dobbeleane 15       Tsjillanleane 27 
  8521 KS  Sint Nicolaasga     8525 GP Langweer 
    Tel:0513-431122      
       

    MFC Tjalleberd  
  It Hiem 3 
  8458 CA Tjallberd    
  06-5170073  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tel:0513-431122

