
   



ALGEMENE INFORMATIE 
 

 
 

Tijdens de 2de helft zal er weer gespeeld worden door alle teams. De (her-)indeling van de jongens- en 
meisjespoules heeft plaats gevonden op basis van sterkte van de teams: 

• de plaats, waarop de teams in de 1ste helft van de competitie zijn geëindigd; 

• het aantal punten, dat behaald is. 

• het doelsaldo.  
 

Aan het eind van de competitie ( de laatste twee woensdagen) vinden kruiswedstrijden en finales plaats. Zie 
programma. De betreffende teams worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht. De competitie start weer op 
woensdag 8 januari 2020 en zal op woensdag 18 maart 2020 beëindigd worden. De zaalvoetbalcommissie heeft met 
de K.N.V.B. de juiste aansluiting geregeld van het veldvoetbal voor groep 7 en 8 op het zaalvoetbaltoernooi.  
 

Nadere gegevens en wedstrijdbepalingen  
1. Er mogen per team 10 spelers (incl. keeper) zijn. Dat betekent maximaal 4 reservespelers op de bank.  

Houd u hier aan !  
2. Alle voetballers spelen in korte broek, keepers uitgezonderd. Daarnaast moeten er kousen gedragen worden,  

geen footies i.v.m. blessuregevaar. 
3. De coaches/ begeleiders worden verzocht zich voor de aanvang van de wedstrijd bij de scheidsrechters te  

melden. 
4. Een team zonder begeleiding zal niet toegestaan worden de wedstrijd te spelen. De desbetreffende wedstrijd  

zal dan tevens als met 5-0 verloren worden beschouwd. 
5. Aan een bestaand team is het niet toegestaan om tijdens de competitie, zonder toestemming van de 

zaalvoetbalcommissie, andere spelers/ speelsters toe te voegen of te laten invallen dan die op de lijst  
staan vermeld. 

6. De coaches wordt dringend verzocht tijdens de wedstrijden op de daarvoor bestemde banken (met  
wisselspelers) plaats te nemen en daarop tijdens de wedstrijd te blijven zitten. Niet meer dan drie  

 wisselspelers op de bank. 
7. Per team dient er een coach/begeleider te worden aangewezen. Deze draagt er zorg voor, dat zijn/haar  

team ruim op tijd voor de aanvang van de wedstrijd aanwezig is. Tevens willen wij bij deze benadrukken,  
 dat  de coach/begeleider verantwoordelijk wordt gesteld voor het gedrag van de spelers/speelsters van  
 zijn of haar team. M.n. voor het gedrag in de sporthal en in de kleedkamers! 

8. Voor de rest is het reglement zoals vermeld in het vorige programma van toepassing. Aanvullende uitleg  
vindt u op het volgende blad. 

 
Gevonden voorwerpen 

Er zijn tijdens de 1ste helft van de competitie weer diverse gevonden voorwerpen in de sporthal blijven liggen.  
Wij willen u vriendelijk verzoeken deze zo spoedig mogelijk bij de balie van het zwembad af te halen.  
Alle deelnemers en begeleiders een sportief en plezierig schoolvoetbaltoernooi toegewenst! 

 
De zaalvoetbalcommissie 

   Niels de Jong  RVS    
Huib de Moor  Willem Alexander 6437980 

   Silvia van Wilgenburg Cirkel   
Fred van Oijen  Cirkel             6450125  

 
Met vragen/opmerkingen over geplande wedstrijden kunt u bij voorkeur bij Huib de Moor terecht.  



REGELS i.v.m. zaalvoetbal scholen 
Amstelveen 

 
 

Wedstrijden worden gespeeld in “Sporthal de Meerkamp” in Amstelveen. 
 
Algemeen 
Sportkleding moet gelijk zijn waaronder ook lange sportkousen (geen ratje toe aan sportkleding). 
Een team mag bestaan uit maximaal tien spelers/speelsters waarvan vier spelers/speelsters op de bank moeten 
plaatsnemen naast de leider van het team. De teams moeten begeleid worden door een meerderjarige leider of coach.  
Er zijn kleedkamers voor jongens en meisjes. 
Men moet zorgen dat er niet over banken gelopen wordt ook het zitten op de muurtjes is niet toegestaan. 
De spelers/speelsters mogen geen schoenen dragen die afgeven op de grond. 
Gevonden voorwerpen worden afgegeven aan de balie van het zwembad. 
Het dragen van horloges, kettingen, armbanden en andere bandages is niet toegestaan i.v.m. blessures! 
 
Spelregels 
Wedstrijd bestaat uit 2x10 minuten. Er mag steeds gewisseld worden en moet plaatsvinden tussen de groene lijnen. 
Bij wisselen moet de speler/speelster eerst het veld uit voordat de nieuwe speler/speelster er in mag, gebeurt dat niet 
dan krijgt de tegenpartij een vrije trap te nemen. 
Bij lichte overtredingen kan de speler één minuut en bij zwaardere overtredingen kan het twee minuten zijn. Bij gehele 
verwijdering mag de verwijderde speler na twee minuten vervangen worden. 
De keeper moet bij een uitbal de bal ingooien niet uittrappen. Bij een terugspeelbal mag de keeper de bal niet in z`n 
handen nemen. Er mag één keer terug gespeeld worden op de keeper. Krijgt de keeper de bal van een tegenstander 
dan mag hij die wel vangen en uittrappen of gooien. Als de keeper de bal heeft moet hij opletten dat hij met de bal 
binnen zijn doelgebied blijft, gaat hij met bal en hand over de doelgebiedlijn dan maakt hij hands. Het wisselen van 
keeper mag alleen plaats vinden bij het wisselpunt dus keeper er eerst uit daarna de nieuwe keeper er in, de tijd blijft 
wel doorlopen. 
Als de keeper een tijdstraf krijgt dan mag een medespeler het doel in, maar moet wel een ander shirt aan doen! Bij 
het begin van de wedstrijd moet de bal vooruit gespeeld worden. Niet achteruit, gebeurt het wel dan krijgt de 
tegenstander een vrije trap te nemen. 
Bij uitballen aan de zijlijn kan niet rechtstreeks gescoord worden tenzij deze aangeraakt wordt door een speler of de 
keeper. Vrije trappen moeten binnen vijf tellen genomen worden en de tegenstander moet op vijf meter afstand staan. 
Bij een blessure wordt het spel stilgelegd en kan de coach de speler verzorgen maar de tijd blijft wel doorlopen, 
uitlooptijd is er niet!  
Als de bal het plafond raakt mag de tegenpartij een vrije trap nemen op de zijlijn evenwijdig waar de bal het plafond 
heeft aangeraakt. 
Als de keeper vervangen wordt mag hij wel als veldspeler meedoen, niet als hij door de scheidsrechter van het veld is 
gestuurd.  



POULE INDELING 
 
 

Wedstrijden 2 X 10 minuten 

 
 

Jongens 
 poule 1    poule 2    poule 3  

1. MDR 2  7. Parcival 1  13 Zwaluw 1 

2. RVS 2  8. Westwijzer 1  14 Cirkel 2 

3. Palet Z. 1  9. RVS 3  15 Piet Hein 1 

4. Cirkel 1  10 MDR 1  16 Triangel 3 

5. MDR 3  11. Triangel 2  17 RVS 1 

6. Triangel 1  12. Piet Hein    3   18 Westwijzer 2 

 poule 4    poule 5    poule 6  

19 Palet Zuid 2  25 KES 1  30 Triangel 6 

20 Triangel 5  26 Omnibus 1  31 Piet Hein 4 

21 Parcival 2  27 Triangel 4  32 KES 2 

22 Mio Mondo 1  28 De Linde 1  33 Piet Hein 2 

23 KES 3  29 WAS 1  34 RVS 4 

24 Pioniers 1         

 

 

 
 
 
 

Meisjes 

 poule A  

A. Westwijzer 1 

B. M.d.R. 1 

C. Triangel 1 

D. Cirkel 1 

E. 

F. 

Parcival 

M.d.R.  

1 

2 

   

 
 

  



WEDSTRIJD PROGRAMMA 
 

8 januari tot en met 12 februari 
 

woensdag 8 januari  Woensdag 15 januari 

TIJD TEAMS  TIJD TEAMS 

13.00-13.20 5 -     6  13.00-13.20 10 - 11 

13.20-13.40 7 - 9  13.20-13.40 1 - 6 

13.40-14.00 1 - 2  13.40-14.00 8 - 9 

14.00-14.20 3 - 4  14.00-14.20 2 - 4 

14.20-14.40 13 - 14  14.20-14.40 14 - 15 

14.40-15.00 F - D  14.40-15.00 A - D 

15.00-15.20     15.00-15.20    

15.20-15.40 15 - 17  15.20-15.40 25 - 29 

15.40-16.00 8 - 12  15.40-16.00 13 - 17 

16.00-16.20 31 - 34  16.00-16.20 34 - 30 

16.20-16.40 A - B  16.20-16.40 F - E 

16.40-17.00 C - E  16.40-17.00 C - B 

         

woensdag 22 januari  woensdag 29 januari 

TIJD TEAMS  TIJD TEAMS 

13.00-13.20 7 - 8  13.00-13.20 8 - 11 

13.20-13.40 1 - 5  13.20-13.40 7 - 10 

13.40-14.00 2 - 3  13.40-14.00 3 - 6 

14.00-14.20 9 - 10  14.00-14.20 4 - 5 

14.20-14.40 11 - 12  14.20-14.40 14 - 16 

14.40-15.00 16 - 17  14.40-15.00 B - D 

15.00-15.20     15.00-15.20    

15.20-15.40 26 - 29  15.20-15.40 F - A 

15.40-16.00 32 - 34  15.40-16.00 20 - 24 

16.00-16.20 19 - 24  16.00-16.20 21 - 22 

16.20-16.40 F - C  16.20-16.40 19 - 23 

16.40-17.00 B - E  16.40-17.00 25 - 26 

         

Woensdag 5 februari  woensdag 12 februari 

TIJD TEAMS  TIJD TEAMS 

13.00-13.20 7 - 12  13.00-13.20 1 - 3 

13.20-13.40 3 - 5  13.20-13.40 7 - 11 

13.40-14.00 2 - 6  13.40-14.00 2 - 5 

14.00-14.20 9 - 11  14.00-14.20 9 - 12 

14.20-14.40 8 - 10  14.20-14.40 4 - 6 

14.40-15.00 19 - 20  14.40-15.00 14 - 17 

15.00-15.20     15.00-15.20    

15.20-15.40 F - B  15.20-15.40 E - F 

15.40-16.00 A - C  15.40-16.00 C - D 

16.00-16.20 D - E  16.00-16.20 22 - 24 

16.20-16.40 21 - 24  16.20-16.40 15 - 18 

16.40-17.00 16 - 18  16.40-17.00 13 - 16 

 
  



WEDSTRIJD PROGRAMMA 
 

    26 februari tot en met 18 maart 
 

Woensdag 26 februari  woensdag 4 maart 

TIJD TEAMS  TIJD TEAMS 

13.00-13.20 30 - 31  13.00-13.20 16 - 15 

13.20-13.40 32 - 33  13.20-13.40 19 - 21 

13.40-14.00 27 - 28  13.40-14.00 26 - 27 

14.00-14.20 10 - 12  14.00-14.20 17 - 18 

14.20-14.40 1 - 4  14.20-14.40 33 - 34 

14.40-15.00 14 - 18  14.40-15.00 25 - 28 

15.00-15.20     15.00-15.20    

15.20-15.40 D - F  15.20-15.40 C - F 

15.40-16.00 A - E  15.40-16.00 23 - 24 

16.00-16.20 20 - 23  16.00-16.20 31 - 32 

16.20-16.40 19 - 22  16.20-16.40    

16.40-17.00 13 - 15  16.40-17.00    

         

woensdag 11 maart  Woensdag 18 maart 

TIJD TEAMS    

13.00-13.20 B    - F  13.00-13.20 30 - 33 

13.20-13.40 30 - 32  13.20-13.40     20 - 21 

13.40-14.00 A - F  13.40-14.00 22 - 23 

14.00-14.20 20 - 22  14.00-14.20 26 - 28 

14.20-14.40   1P1    –    2P2  14.20-14.40 27 - 29 

14.40-15.00   1P2    –    2P1  14.40-15.00 3/4plek meisjes 

15.00-15.20   15.00-15.20 3/4plek jongens 

15.20-15.40      28    –    29  15.20-15.40 1/2plek meisjes 

15.40-16.00      31    -     33             15.40-16.00 1/2plek jongens 

16.00-16.20       21   -      23             16.00-16.20  

16.20-16.40       25  - 27  16.20-16.40 Prijsuitreiking 

16.40-17.00       13 - 18  16.40-17.00    

 
 

* 

Kruisfinales 

1P1: eerste uit poule 1 

1P2: eerste uit poule 2 

2P1: tweede uit poule 1 

2P2: tweede uit poule 2 

 

De winnaars (jongens) van de kruisfinales op 11 maart  

spelen de finalewedstrijden op 18 maart. De verliezende ploegen  

in de kruisfinales spelen voor de 3e en 4e plek op 18 maart. 

 

De meisjes spelen nog wedstrijden om de 1e t/m 4e plek op18 maart. 
 


