
Reglement Moonlight  Cup 

Het team: 
• Het team in het veld bestaat uit 5 leden: 1 keeper en 4 spelers. Elk lid is >15 jaar. 
• Het team mag wisselspelers hebben. 
• Alle teamleden hebben voetbalschoenen aan 

• Alle spelers hebben hetzelfde tenue aan, met uitzondering van de keeper. 
• De keeper heeft een duidelijk zichtbaar ander tenue aan dan de rest van de 

spelers. Indien een team niet eenzelfde tenue heeft, wordt er gebruik gemaakt 
van hesjes. 

 
Het speelveld 

• Grootte veld: 40x30 meter 

• Keepersgebied: halve cirkel, aangegeven met kalklijn. 

 
Algemene regels: 

• De reguliere speeltijd bedraagt 15 minuten. 
• Het spel wordt begonnen met een aftrap in de middencirkel. De bal wordt 

daarbij achterwaarts gespeeld. 
• Uitbal, achterbal en corner worden allemaal ingetrapt. 
• Men heeft gescoord als de bal in z’n geheel over de doellijn is geweest. 
• Alleen de keeper mag de bal in de handen pakken. Hij mag dat alleen doen binnen 

de cirkel. 
• Bij een terugspeelbal mag de keeper de bal niet met de handen pakken. 
• Er mag onbeperkt worden teruggespeeld op de keeper. 
• Wisselspelers mogen pas het veld inkomen als de andere speler uit het veld is. 
• Wisselen mag alléén bij de middellijn, hiervoor is geen toestemming van 

de scheidsrechter nodig. 
• Indien een team niet op komt dagen tijdens de geplande wedstrijd, dan verliest het 

team met vijf – nul (5-0) 

 
Overtredingen: 

• Conform KNVB richtlijn, met uitzondering van slidings, deze zijn NIET toegestaan. 
• Bij een overtreding wordt er een vrije trap toegekend aan de aanvallende partij. 

Uit een vrije schop kan rechtstreeks worden gescoord. 
• Begaat men een ernstige overtreding dan kan de speler voor 2 minuten van het 

veld worden gestuurd. Het team speelt dan met 1 persoon minder. 
• Indien het gaat om een zeer ernstige overtreding is de tijdsstraf 5 minuten. 

Definitief verwijderen van de speler: 
• Een speler kan definitief van het veld verwijderd worden na een gewelddadige 

handeling zoals schoppen, slaan of bespuwen van de tegenstander of 
scheidsrechter. 

• Een speler kan definitief van het veld verwijderd worden na het gebruiken van 
verbaal geweld zoals schelden richting de tegenstander of scheidsrechter. 

• Een speler kan definitief van het veld verwijderd worden na overmatig 
alcoholgebruik, te bepalen door de scheidsrechter. 

 
Puntentelling en eindstand: 

• De puntentelling wordt als volgt toegekend: winst 3 punten, gelijk spel 1 punt, 
verlies 0 punten. 

• De eindstand wordt bepaald in de volgend volgorde: puntenaantal na 
gespeelde wedstrijden, doelsaldo, aantal doelpunten voor, onderling resultaat. 
Indien dit gelijk is zal er een penalty reeks volgen. 


