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1. SPELREGELS
1.1

Er wordt gespeeld volgens de door de KNVB opgestelde “Spelregels district zaalvoetbal
Augustus 2015”. Echter m.u.v. de afwijkende regels die zijn opgenomen in dit Huishoudelijk
Reglement.

1.2

Daar waar de in 1.1 bedoelde Handleiding onderscheid in categorieën maakt, gelden de
Spelregels voor Categorie B.

2. DEELNEMERS
2.1

Deelnemers zijn die personen, zijnde speler of coach, die deelnemen aan wedstrijden
georganiseerd door de Stichting Recreatiezaalvoetbal Heerhugowaard, hierna te noemen de
Stichting.

2.2

Een deelnemer stelt zich voor aanvang van een nieuw seizoen voor zijn/haar eerste deelname in
dit seizoen op de hoogte van het op voor dat seizoen geldende Huishoudelijk Reglement en gaat
bij deelname akkoord met dat betreffende Huishoudelijk Reglement.
De deelnemer wordt geacht de reglementen te kennen.

3. INSCHRIJVING EN DEELNAMEGELD
3.1

Bij inschrijving in onze competitie bent u verplicht deel te nemen aan alle wedstrijden waar uw
team voor uitgenodigd wordt.

3.2

Een inschrijving voor een nieuw seizoen is pas geldig en volledig indien de contactpersoon van
het team akkoord is gegaan met het Huishoudelijk Reglement én het totale deelnamegeld is
voldaan.

3.3

Met betaling van (een deel van het) deelnamegeld gaat het team akkoord met het op dat moment
geldende Huishoudelijk Reglement.

3.4

Deelname aan de competities van de Stichting is slechts toegestaan na het betalen van het
volledige bedrag deelnamegeld.

3.5

De hoogte van het deelnamegeld wordt ieder jaar vastgesteld door het Bestuur.

3.6

Het deelnamegeld wordt in 2 (twee) termijnen voldaan.
a.
De eerste termijn is € 100,- en dient als inschrijfgeld voor het volgende seizoen. Dit
bedrag dient ieder jaar voor 1 mei te worden betaald.
b.
De tweede termijn is het resterende deelnamegeld.
Hiervoor ontvangen de contactpersonen van alle deelnemende teams een factuur. Dit bedrag
dient voor aanvang van de nieuwe competitie te zijn betaald.

3.7

Er vindt in geen geval restitutie van (een deel van) het inschrijfgeld of deelnamegeld plaats.
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4. SCHORSINGEN
4.1

De scheidsrechter heeft het recht om voor aanvang van de wedstrijd spelers van deelneming uit
te sluiten, bijv. bij drankmisbruik, verdovende middelen.

4.2

Indien een speler voor, tijdens of direct na de wedstrijd de scheidsrechter, tijdwaarnemer en/of
een medewerker van de Stichting gewelddadig benadert of behandelt, volgt onmiddellijke
uitsluiting van deelname aan alle activiteiten georganiseerd door de Stichting.
De schorsingen zijn:

4.3.1

Bij verwijdering uit de zaal door de scheidsrechter (door middel van het tonen van een rode
kaart) minimaal 3 (drie) wedstrijden schorsing. Indien bij of na verwijdering uit de zaal de
scheidsrechter, tijdwaarnemer en/of een medewerker van de Stichting (al dan niet verbaal)
worden bedreigd, minimaal 5 (vijf) wedstrijden schorsing.

4.3.2

Bij verwijdering uit de zaal door de scheidsrechter na 2 (twee) gele kaarten volgt automatisch een
schorsing voor de eerstvolgende wedstrijd.

4.4

Een speler die in één seizoen het totaal van 4 (vier) gele kaarten heeft ontvangen, is automatisch
de eerstvolgende wedstrijd geschorst.
Na de volgende 2 (twee) gele kaarten is de speler automatisch de eerstvolgende wedstrijd
geschorst. Na elke volgende gele kaart is de speler automatisch de eerstvolgende wedstrijd
geschorst. (Met een maximum van 2 wedstrijden per situatie)

4.5

Bij wangedrag en/of dreigende houding volgt minimaal 3 (drie) wedstrijden schorsing.

4.6

Wordt een speler tijdens het lopend seizoen voor de tweede of volgende maal uit de zaal
verwijderd, dan kan de strafcommissie het aantal wedstrijden schorsing uitbreiden.

4.7

Indien een speler voor de derde maal tijdens het lopend seizoen uit de zaal verwijderd wordt,
volgt direct onvoorwaardelijke uitsluiting van deelname aan alle door de Stichting
georganiseerde activiteiten.

4.8

De in artikel 4.3.1 t/m 4.7 vermelde straffen gaan direct in. Dit betekent dat de speler de
eerstvolgende wedstrijd is geschorst.

4.9

De opgelegde straf geldt voor ALLE door de Stichting georganiseerde wedstrijden.

4.10

Alle te spelen wedstrijden op één wedstrijddag in het toernooi om de Arie de Boer Bokaal en/of
Harry Meiboombokaal tellen bij een schorsing als 1 wedstrijd.

4.11

Indien een speler bezwaar wenst te maken tegen een rode kaart, dan dient dit bezwaarschrift
binnen 7 dagen na de overtreding ontvangen te zijn door de strafcommissie. Dit bezwaarschrift
dient schriftelijk te worden gestuurd naar de voorzitter van de strafcommissie, wiens adres
vermeldt staat op de website van de Stichting. Na deze termijn wordt een verweerschrift
automatisch als niet-ontvankelijk verklaard. Het indienen van een verweerschrift leidt niet tot
opschorting van een schorsing. De uiteindelijke uitspraak van de strafcommissie is bindend.

4.12

Alle straffen zijn niet seizoengebonden.
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5.

HET STAKEN VAN EEN WEDSTRIJD

5.1

Wanneer een wedstrijd, om welke reden dan ook, wordt gestaakt, zal de strafcommissie een
onderzoek instellen naar de oorzaak hiervan. Het team dat schuldig wordt bevonden,
wordt bestraft met het in mindering brengen van 3 (drie) winstpunten en een 5-0 nederlaag.
Indien de oorspronkelijke uitslag hoger is dan 5-0 voor de tegenstander, dan wordt de hogere
uitslag aangehouden.

5.2

Wanneer een team, tijdens het lopend seizoen, voor de tweede maal schuldig wordt bevonden
aan het staken van een wedstrijd, kan de strafcommissie besluiten tot uitsluiting van deelname
van het team aan alle door de Stichting georganiseerde wedstrijden voor de rest van het lopend
seizoen.

5.3

Aan het eind van het seizoen/periode zal worden bekeken of de gestaakte wedstrijd belangrijk is
voor de eindrangschikking. De niet gespeelde tijd kan, indien nodig, alsnog worden gespeeld. De
kosten van deze wedstrijd kunnen worden verhaald op het schuldige team (of op beide teams).

6. (NIET GERECHTIGDE) SPELER(S)
6.1

Een speler/coach is pas speelgerechtigd als zijn/haar NAW-gegevens volledig en naar waarheid
zijn ingevuld en er een akkoordverklaring op het Huishoudelijk Reglement is gegeven via de
website en er geen uitspraak met schorsende werking op zijn/haar naam staat.
Indien er geen akkoordverklaring als bovenstaand is ingediend is de betreffende speler/coach
niet speelgerechtigd.
De akkoordverklaring kan periodiek worden verlangd, met dien verstande dat dit maximaal 1 keer
per seizoen wordt gevraagd.

6.2

Indien geconstateerd wordt (bv. bij controle van het wedstrijdformulier) dat een niet gerechtigde
speler heeft deelgenomen aan een wedstrijd, dan wordt het betreffende team bestraft met het in
mindering brengen van 3 (drie) winstpunten en een 5-0 nederlaag. Indien de oorspronkelijke
uitslag hoger is dan 5-0 voor de tegenstander, dan wordt de hogere uitslag aangehouden.

6.3

Een speler die niet speelgerechtigd is bevonden, wordt direct voor de eerstvolgende 3 (drie)
wedstrijden waarin hij speelgerechtigd zou zijn, geschorst. Bij herhaling kan de strafcommissie
een hogere straf opleggen.

6.4

Een speler mag in één seizoen voor maximaal één team uitkomen. Dit geldt voor alle door de
Stichting georganiseerde wedstrijden.

6.5

Elk team mag maximaal 18 (achttien) spelers inzetten in één seizoen.

6.6

Wordt met het inschrijven van een nieuwe speler het maximumaantal van 18 (achttien) spelers
overschreden, dan is deze nieuwe speler niet speelgerechtigd.
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7. TERUGTREKKING UIT EN UITSLUITING VAN DE COMPETITIE
7.1

Bij terugtrekking uit, of uitsluiting van de competitie en/of het bekertoernooi, om welke reden dan
ook, kan een team geen aanspraak maken op restitutie van (een deel van) het inschrijfgeld of
deelnamegeld.

7.2

Indien een team zich tijdens het lopend seizoen terugtrekt dan wel van deelname wordt
uitgesloten, zijn alle spelers de resterende periode van het seizoen niet speelgerechtigd voor een
ander team.

7.3

Bij terugtrekking uit of uitsluiting van de competitie en/of het bekertoernooi worden alle
competitiewedstrijden van het betreffende team uit de ranglijst verwijderd. De laatst gespeelde
bekerwedstrijd wordt geacht verloren te zijn.

8. ZAALDIENST
8.1

De teams worden bij toerbeurt aangewezen voor de taak van zaaldienst. In het
programmaboekje en op de website staat vermeld wie wanneer zaaldienst heeft.

8.2

Het team dient toe te zien dat de zaaldienst volgens de instructies volledig wordt uitgevoerd. Zie
bijlage 1.

8.3.1 Onttrekt een team zich aan de taak, omschreven in 8.2, dan wordt het beboet met € 20,- per
wedstrijd en tevens wordt er per wedstrijd 2 (twee) winstpunten in mindering gebracht.
8.3.2 Indien een speler uit de zaal wordt verwijderd of indien een wedstrijd wordt gestaakt door de
scheidsrechter dient door beide personen van de zaaldienst een strafformulier te worden
ingevuld. Dit formulier wordt binnen 2 dagen per e-mail naar de betreffende dienstdoende
zaaldienst (team) gezonden. De formulieren dienen binnen 3 werkdagen zo volledig mogelijk en
ondertekend bij het wedstrijdsecretariaat te zijn aangeleverd. Indien één of beide formulier(en)
niet (tijdig) is ontvangen, ontvangt het betreffende zaaldienst doende team een boete van €25,-.
8.4

Onttrekt een team zich aan de zaaldienst dan is uitsluiting uit de competitie mogelijk. Bij herhaling
is uitsluiting definitief. Dit geldt eveneens voor de spelers die uitkomen voor het betreffende team.

8.5

De personen die zaaldienst vervullen dienen de gehanteerde spelregels (KNVB en Huishoudelijk
Reglement) te kennen en zij dienen tevens in staat te zijn te kunnen fungeren als scheidsrechter.

9. SCHEIDSRECHTER
9.1

Scheidsrechters worden door de scheidsrechterscommissie aangewezen. Beslissingen van de
scheidsrechters zijn te allen tijde bindend.

9.2

Wanneer de aangewezen scheidsrechter niet aanwezig is dient de zaaldienst zijn taak over te
nemen of voor een scheidsrechter(vervanger) te zorgen. De wedstrijd dient te allen tijde te
worden gespeeld.
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10. FORMULIEREN
10.1

De aanvoerder/coach is verplicht voor aanvang van de wedstrijd het wedstrijdformulier volledig
ingevuld aan de tijdwaarneming aan te bieden.

10.2

De aanvoerder/coach is en blijft verantwoordelijk voor de juiste invulling van de spelersnamen en
rugnummers van de spelers van het team op het wedstrijdformulier.

10.3.1 Het wedstrijdformulier dient vóór aanvang van de wedstrijd ondertekend te worden door beide
aanvoerders.
10.3.2 Na afloop van de wedstrijd tekenen de coaches van beide teams voor juistheid van alle ingevulde
gegevens op het wedstrijdformulier.
10.4

Indien een van de spelers of coaches bestraft wordt met een directe rode kaart, dient zowel door
de scheidsrechter als door de dienstdoende zaaldienst een strafrapport opgesteld te worden.

10.5

Elke medewerker van de Stichting is gerechtigd om van door hem/haarzelf direct waargenomen
wanordelijkheden tijdens door de Stichting georganiseerde activiteiten, een strafrapport op te
stellen en dit in te dienen bij de strafcommissie.

11. BOETES EN BETALINGEN
11.1

Wanneer een team door de Stichting een boete krijgt opgelegd geldt hier een betalingstermijn
voor van vier weken.

11.2

Wanneer deelnamegeld en/of boetes na aanmaning niet worden voldaan, zal het team worden
uitgesloten van alle door de Stichting georganiseerde activiteiten.
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12. WEDSTRIJD
12.1.1 Elke competitiewedstrijd telt 40 (veertig) minuten speeltijd, tijdens de wedstrijd wordt alléén bij
zéér ernstige blessures de klok op aangeven van de scheidsrechter stilgezet. Voor wedstrijden in
het kader van de Arie de Boer Bokaal/ Harry Meiboom Bokaal (toernooi voor een aantal
periodekampioenen van het voorgaande seizoen) en de bekercompetitie gelden afwijkende
speeltijden.
12.1.2 Een strafschop dient te allen tijde genomen te worden totdat de uitwerking ervan ten einde is.
12.1.3 De wedstrijd wordt gespeeld zonder wisselen van speelhelft.
12.2

Als een team, bestaande uit minimaal 3 (drie) spelers en een keeper, niet op tijd of geheel niet
aanwezig is, dan wordt het bestraft met een 5-0 nederlaag, 3 (drie) punten in mindering en een
geldboete van € 120,-.

12.3

Wanneer een team te laat aantreedt zal maximaal 10 (tien) minuten (bekerwedstrijden 5 (vijf)
minuten) worden gewacht, waarna de resterende speeltijd wordt uitgespeeld. Indien de uitslag
van belang is aan het eind van de periode/competitie dient alsnog de niet gespeelde speeltijd te
worden ingehaald.

12.4

Tijdens de wedstrijd mogen er maximaal 9 (negen) personen op de bank zitten, bestaande uit
maximaal 7 (zeven) wisselspelers, een coach en een verzorger. Dit is exclusief de spelers die
een tijdstraf van twee minuten uitzitten.

12.5

De laatstelijk door het wedstrijdsecretariaat afgegeven aanvangstijden zijn bindend.
De organisatie kan hiervan afwijken als de competitie daarmee wordt gediend.

12.6

De teams dienen 5 (vijf) minuten voor aanvang van de wedstrijd speelklaar te staan.

12.7

Verplaatsen van een wedstrijd is alleen mogelijk in zéér bijzondere gevallen, indien een verzoek
tot verplaatsing minimaal 6 (zes) weken voor aanvang van de betreffende wedstrijd is ingediend
bij het wedstrijdsecretariaat, of in uitzonderlijke gevallen (bv. uitzonderlijke weers- of
verkeersomstandigheden).

13. TENUE
13.1

Het eerstgenoemde team in het wedstrijdprogramma is het thuisspelende team. Dit team is
verplicht het tenue te doen verschillen van dat van de tegenstander, tenzij het tenue van de
tegenstander afwijkt van wat in het programmaboekje vermeld staat. In dat geval is het
uitspelende team verplicht in een afwijkend tenue de wedstrijd te spelen.

13.2

De scheidsrechter beslist over voldoende tenue-onderscheid.

13.3

Aanvoerders zijn verplicht om de aanvoerdersband zichtbaar te dragen.

13.4

De shirts dienen voorzien te zijn van verschillende rugnummers. (max 2 cijfers)

13.5

Deze rugnummers dienen vooraf op het wedstrijdformulier vermeld te worden.

13.6

Ieder team dient een reserve keepersshirt bij zich te hebben.
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14. COACH
14.1

Tijdens de wedstrijd dient er een coach op de spelersbank aanwezig te zijn.

14.2

Iedereen is bevoegd om te coachen, de minimumleeftijd is echter 16 jaar.

14.3

Uitgesloten van coaching zijn die personen die als gevolg van een schorsing niet speelgerechtigd
zijn. Dit geldt voor alle door de Stichting georganiseerde wedstrijden, dus niet alleen die van het
team waar zij als speler voor uit komen.

15. RANGORDE
15.1

De poulewinnaars zijn de teams, die de meeste punten in hun poule hebben behaald.

15.2

Is het puntentotaal bij meerdere teams gelijk, dan geldt het doelsaldo als plaats bepalend.

15.3

Indien ook het doelsaldo gelijk is, telt het aantal behaalde doelpunten.

16. PROMOTIE EN DEGRADATIEREGELING
Na afloop van de competitie geldt de volgende promotie- en degradatieregeling:
16.1

In deze regeling eindigen teams die stoppen fictief op de laatste plaats in hun poule. Deze
plaatsen dienen weer aangevuld te worden waardoor er uit de onderliggende poules meerdere
teams kunnen/dienen te promoveren.

16.2

De nummers 1 en 2 van de B-poule promoveren naar de A-poule.
De nummers 1 en 2 van de C-poule promoveren naar de B-poule.

16.3

De nummers 11 en 12 van de A-poule degraderen naar de B-poule.
De nummers 11 en 12 van de B-poule degraderen naar de C-poule.

16.4

Voor de D-poule geldt geen promotie/degradatieregeling.
Indien er één of meerdere teams uit de D-poule stoppen worden deze plaatsen opgevuld door de
onderste teams uit de C-poule.

16.5

Indien het belang van de competitie hiermee gediend is, kan het Bestuur besluiten tot een
afwijkende promotie/degradatie regeling.
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17. PRIVACY / AVG
17.1

Door akkoord te gaan met dit Huishoudelijk Reglement verklaart een deelnemer akkoord gaan
met de ontvangst van nieuwsbrieven (ca. 5 keer per jaar) uitgegeven door onze Stichting op het
door het opgegeven emailadres.

17.2

Door akkoord te gaan met dit Huishoudelijk Reglement verklaart een deelnemer akkoord gaan
met het opnemen van zijn/haar naam en/of foto’s in de topscoorderslijst,
nieuwsberichten/wedstrijdverslagen op de website, Facebook, Twitter en overige (social) media
en de kaartenbak.

17.3

Persoonlijke gegevens (inclusief emailadres) zullen niet zonder uitdrukkelijke toestemming van
de persoon zelf aan derden worden verstrekt of voor andere dan voor de Stichting functionele
zaken gebruikt.

17.4

Door akkoord te gaan met dit Huishoudelijk Reglement gaat de deelnemer akkoord met het door
de Stichting opslaan van zijn/haar persoonsgegevens. Deze gegevens, behoudens voor- en
achternaam, zijn enkel beschikbaar voor bestuursleden.
De persoonsgegevens worden niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende
persoon aan derden verstrekt en/of voor andere doeleinden dan die voor de Stichting relevant
gebruikt.

18. AANSPRAKELIJKHEID
18.1

Deelname aan de door de Stichting georganiseerde activiteiten vindt plaats voor eigen risico.

18.2

Indien een speler jonger dan 18 jaar is, dan dient het team waarvoor die speler uitkomt
een verklaring te overhandigen aan het wedstrijdsecretariaat, waaruit blijkt dat de
ouder(s)/verzorger(s) van die speler akkoord gaan met deelname aan de bovengenoemde
activiteiten en dat zij zich akkoord verklaren met het Huishoudelijk Reglement.
Deze verklaring is te vinden en uit te printen op www.recreatievoetbal.nl.

18.3

Door akkoord te gaan met dit Huishoudelijk Reglement en deelname aan de wedstrijden van
onze Stichting verklaart een deelnemer zich ervan bewust te zijn dat zijn/haar deelname aan de
wedstrijden die georganiseerd worden door de Stichting Recreatiezaalvoetbal Heerhugowaard
voor zichzelf en voor derden risico’s inhoudt en schade kan veroorzaken, immateriële schade
daaronder begrepen.
Deze risico’s neemt de deelnemer uitdrukkelijk voor zijn/haar rekening.
De deelnemer aanvaardt dat de organisator van bovengenoemde wedstrijden en haar
bestuursleden, eventuele sponsors, officials en andere medewerkers aan deze wedstrijden geen
enkele aansprakelijkheid dragen voor schade die in verband met deelname aan deze wedstrijden
lijdt (hieronder mede begrepen schade door diefstal) of door zijn/haar het toedoen of nalaten aan
derden toebrengt, tenzij die schade is te wijten aan opzet of grove schuld van de organisator zelf.
De deelnemer verklaart de bovengenoemde personen of instanties op geen enkele wijze
aansprakelijk te zullen stellen voor welke door de deelnemer in verband met zijn/haar deelname
aan de door de Stichting Recreatiezaalvoetbal Heerhugowaard georganiseerde wedstrijden
gelden of veroorzaakte schade dan ook en bovengenoemde personen en instanties vrijwaren
tegen alle aanspraken ter zake van die schade door derden.

18.4

De Stichting aanvaardt in géén geval aansprakelijkheid voor:
a. enige schade, letsel of ongeval aan personen die door de Stichting tot de accommodatie en
georganiseerde activiteiten zijn toegelaten of aanwezig zijn.
b. schade of letsel veroorzaakt door onjuist of onoordeelkundig gebruik van toestellen of
materialen.
c. vermissing of beschadiging van voorwerpen, materialen en spelbenodigdheden die eigendom
zijn van personen/organisaties die deelnemen aan de activiteiten van de Stichting.
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19. ALGEMEEN
19.1

Protesten dienen door de teamvertegenwoordigers schriftelijk te worden ingediend.

19.2

De dienstdoende official heeft de leiding in de sporthal tijdens de wedstrijden.

19.3

Het is de spelers niet toegestaan met gespalkte of in gipsverband verpakte ledematen deel te
nemen aan wedstrijden die door de Stichting worden georganiseerd.

19.4

Per team mag er bij een stemming op een vergadering slechts 1 (één) stem worden uitgebracht.

19.5

Indien een team een wisselbeker wint dient het betreffende team ervoor zorg te dragen dat de
beker in goede staat (in zijn geheel, zonder schade) twee weken voor de volgende prijsuitreiking
bij het bestuur wordt terugbezorgt. De contactpersoon wordt benaderd zodra de beker moet
worden terugbezorgt.

19.6

Correspondentie aangaande wedstrijd- en strafzaken verloopt voornamelijk per email. Het
mailadres welke is opgegeven bij de contactpersoon wordt hiervoor gehanteerd.

19.7

Indien een speler/deelnemer aantoonbaar opzettelijk onjuiste informatie verstrekt betreffende
zaken welke betrekking hebben op NAW-gegevens, de (voortgang van de) competitie en/of
andere zaken aangaande de wedstrijden georganiseerd door de Stichting of deelnemers en/of
functionarissen van de Stichting met het doel het bestuur en/of de functionarissen te misleiden
kan deze speler/deelnemer worden bestraft met een sanctie cq. schorsing.
De strafcommissie zal het bestuur adviseren over de op te leggen sanctie. Het bestuur legt een
definitieve sanctie op.
Indien het vergrijp dusdanige invloed heeft/kan hebben/had kunnen hebben op het
competitieverloop of het welzijn van andere deelnemers en/of functionarissen is uitsluiting van
deelname aan wedstrijden georganiseerd door de Stichting voor langere duur niet uitgesloten.

19.8

Het Bestuur is te allen tijde bevoegd om in het belang van de competitie af te wijken van de in dit
Reglement genoemde bepalingen.

19.9

In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist het Bestuur.
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Bijlage 1 – Instructie zaaldienst

Instructie Zaaldienst
Beste zaalvoetballer,
Binnenkort staat jullie team gepland om zaaldienst te ‘draaien’ bij de Recreatie Zaalvoetbalcompetitie Heerhugowaard.
Middels dit schrijven willen wij kenbaar maken wat wij van de zaaldienst verwachten. Print dit eventueel uit en neem het
mee op jullie zaaldienstavond.
Meld je bij aankomst bij de dienstdoende official (vertegenwoordiger van het Bestuur van de Stichting
Recreatiezaalvoetbal Heerhugowaard)
Aanwezigheid:

Van 18.45 uur tot en met de laatste wedstrijd met een minimale bezetting van 2 personen.

Taakomschrijving:

Het verzorgen van de administratie van de wedstrijden.
Het bijhouden van de wedstrijdtijd.
Het assisteren van de official, scheidsrechter en EHBO’er. (bv aangeven van uitballen,
foutieve wissels)
Het vervangen van de scheidsrechter indien er geen scheidsrechter aanwezig is of deze
vroegtijdig zijn functie moet staken.
Het opstellen van een strafrapport bij een door de scheidsrechter gegeven rode kaart

TAKEN:
Wedstrijdtijd:

-

-

Per wedstrijd maximaal 40 minuten speeltijd. (Bekerwedstrijden 30 minuten exclusief
eventuele penalty’s); hoe sneller de wisseling plaats vindt hoe meer speeltijd er is.
Het eerstgenoemde team speelt links van de wedstrijdtafel (vanaf achter de wedstrijdtafel
bezien).
Tijd na afloop van een wedstrijd gelijk starten voor de volgende wedstrijd.
Alléén op verzoek van de scheidsrechter de tijd stilzetten.
Indien een team te laat aanwezig is onderaan op het wedstrijdformulier deze tijd tot in de
seconden vermelden. Dit geldt ook bij ernstige blessures en/of staken van een wedstrijd (om
eventueel de wedstrijd later uit te kunnen spelen).
Tijdstraf (bij gele of rode kaart) gaat pas in op het moment dat de gestrafte speler het veld
heeft verlaten en het spel hervat is. Een gestrafte speler met een eerste gele kaart dient
plaats te nemen op de bank en mag NOOIT naar de kleedkamer of elders vertrekken. Bij
een rode kaart dient de betreffende speler/coach de speelzaal te verlaten.

Strafrapporten:

-

Bij een door de scheidsrechter gegeven rode kaart dient per geval naderhand een
strafrapport ingevuld te worden. Een blanco strafrapport wordt binnen 48 uur na de
speelavond per mail verstuurd door het wedstrijdsecretariaat. Deze strafrapporten dienen te
allen tijde door de beide personen van de zaaldienst binnen 3 werkdagen na ontvangst zo
volledig mogelijk ingevuld teruggestuurd te worden naar het wedstrijdsecretariaat.
Indien deze rapporten niet op tijd teruggestuurd zijn is de zaaldienst tijdens deze wedstrijd
niet goed uitgevoerd (zie artikel 8 van ons Huishoudelijk Reglement).

Administratie:

-

Voor de administratie dient het wedstrijdformulier te worden ingevuld. Het wedstrijdformulier
is een officieel document van de stichting en is geen kladpapier.
Voor- en achternaam (voluit) in blokletters van beide personen van de zaaldienst dienen te
worden ingevuld. Na afloop van de wedstrijd tekenen zij het formulier waarmee zij aangeven
dat alle gegevens correct zijn ingevuld.
Uiteraard ligt de verantwoordelijkheid voor het naar waarheid invullen van de deelnemende
spelers bij de teams zelf.
Het wedstrijdverloop wordt op het formulier verwerkt op onderstaande wijze.
Alle nieuwe spelers (die op het wedstrijdformulier worden bijgeschreven) dienen binnen 24
uur hun NAW-gegevens en een akkoordverklaring via de website te hebben geven.

-

EHBO:

-

Bij een ernstige blessure helpt een van de aanwezige personen van de zaaldienst de
EHBO’er. Wanneer er een ambulance dient te komen dan wordt deze buiten opgevangen
door deze persoon. De andere persoon houdt de administratie bij met een tijdverloop.

Om deze taken goed te kunnen uitvoeren dient de zaaldienst van 18.45 tot het eind van de laatste wedstrijd met
minimaal 2 personen aanwezig te zijn. Deze instructie dient aan eventuele aflossers doorgegeven te worden. In artikel
8.1 t/m 8.5 van het Huishoudelijk Reglement staat omschreven wat van de zaaldienst verwacht wordt.
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Bijlage 1 – Instructie zaaldienst
Bediening wedstrijdklok sporthallen.
(bediening is draadloos).

Toeter: Na afloop wedstrijd gaat de toeter
automatisch, de tijd moet opnieuw ingesteld
worden.
Tijd opnieuw instellen: Knop “SET TIME”
indrukken, de curser knippert onder minuten stel
deze in met de toets “+/-“ op de gewenste
minuten. Druk daarna nogmaals op “SET TIME”
om de seconden in te stellen. Als alle gewenste
eenheden zijn ingevoerd kan de tijd gestart
worden met “TIME ON”.
Score opnieuw instellen: Druk op “HOME” stel
de thuis score in op 0 met toets “-“, Druk hierna
op “GUESTS” om de uit score dmv van de toets
“-“.

Doelpunt: Druk op “HOME” als de thuisploeg
scoort en stel met toets “+/-“ de juiste score in.
Druk op “GUESTS” als de uitploeg scoort en stel
de score bij met toets “+/-“.

Straftijd: Deze zal moeten bijgehouden worden
dmv. een stopwatch. Zet boven op het
wedstrijdformulier neer wanneer de straftijd van
een speler is ingegaan aan de kant van het
betreffende team.
De tijd stil: Dmv van de “TIME OFF” toets.
Deze beslissing wordt door de scheidsrechter of
official genomen.
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Bijlage 1 – Instructie zaaldienst
Wedstrijdformulier (zie ook bijgaand voorbeeld):
Bovengedeelte:

-

-

-

Ondergedeelte:

-

-

-

Bijzonderheden:

-

Zorg ervoor dat het spelersformulier door beide teams is ingevuld. Indien een team met
reserveshirts speelt dienen er ook (evt. fictieve) rugnummers vermeld te worden, dit omdat het
wedstrijdformulier verder helemaal met rugnummers ingevuld wordt.
Indien er een coach aanwezig is dient dit ook te worden aangeven (met juiste naam).
Turf in de kolom ‘doelp.’ bij de juiste speler het aantal gemaakte doelpunten. Indien het een
eigen doelpunt betreft wordt dit doelpunt neer gezet onder ‘Eigen’.
Onder ‘straf’ worden de tijdstraffen/kaarten genoteerd: Een gele kaart wordt aangegeven met
een ‘2’ een tweede gele kaart met nog een ‘2’. Bij een directe rode kaart dient een ‘5’ te worden
genoteerd.
De aanvoerder tekent voor het correct ingevuld hebben van de rugnummers. Dit dient voor
aanvang van de wedstrijd te gebeuren.
De coach tekent voor het correct ingevuld hebben van het wedstrijdverloop, de doelpunten (en
tenaamstelling) en gele en rode kaarten (en tenaamstelling). Dit dient direct na de wedstrijd te
gebeuren.
Dit gedeelte dient van links naar rechts en van boven naar beneden ingevuld worden in
chronologische volgorde.
Minuut: hier wordt de gespeelde tijd aangegeven. Wordt er gescoord na 11 minuten spelen:
noteer dan 11
Let hierbij op of de klok op- of afloopt!
Rugnummer: in dit gedeelte wordt altijd een T voor het rugnummer neergezet voor het
eerstgenoemde team en een U voor het laatstgenoemde team.
Actie: Bij een doelpunt leeg laten, wordt er gescoord uit een penalty de code P, valt het
doelpunt uit een eigen doelpunt dan code ED.
Bij een gele kaart wordt hier GEEL neergezet, ook als dit de 2e kaart voor dezelfde speler is.
Bij een directe rode kaart wordt hier ROOD genoteerd.
Stand: hier wordt het scoreverloop aangegeven. Bij een (gele/rode) kaart hier de huidige score
noteren.
Indien een team te laat aantreedt en/of de wedstrijd gestaakt wordt dient genoteerd te worden
hoeveel minuten en seconden er gespeeld zijn. Heel belangrijk is aan te geven welk team het
betreft bij te laat aantreden.
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Bijlage 2
Voorbeeld wedstrijdformulier
Stichting Recreatiezaalvoetbal Heerhugowaard

wedstrijdformulier seizoen <seizoen>

poule: <poulenaam> cup Periode <Periode>

locatie: X op <datum> om <tijd>

zaaldienst door: <Team>
<Team Thuis>
Rugnr

<Team Uit>

_1*_ - _5*_

Doelp Eigen

Straf

Rugnr

Spelersnaam

Doelp

Eigen

Straf

T_3*__ <Speler 1>

____

____

_2+2*

U___

<Speler 1>

____

____

____

T_2*__ <Speler 2>

____

____

____

U_3*__ <Speler 2>

____

____

____

T_5*__ <Speler 3>

_|*___ ____

____

U_1*__ <Speler 3>

____

____

____

T_1*__ <Speler 4>

____

____

____

U___

<Speler 4>

Geschorst!

T_9*__ <Speler 5>

____

__|*_

____

U___

<Speler 5>

Geen spelersverklaring!

T___

<Speler 6>

____

____

____

U_5*__ <Speler 6>

____

____

____

T_7*__ <Speler 7>

____

____

____

U_8*__ <Speler 7>

____

____

____

T_6*__ <Speler 8>

____

____

____

U___

<Speler 8>

____

____

____

T___

____

____

____

U_2*__ <Speler 9>

_|*_

____

____

T___

____

____

____

U_4*__ <Speler 10>

_|||*_

____

____

T___

____

____

____

U_6*__ <Speler 11>

____

____

____

T___

____

____

____

U___

____

____

____

T___

____

____

____

U___

____

____

____

T___

____

____

____

U___

____

____

____

____

____

____

U___

<Speler 15>

____

____

____

coach:

<Coach>

T___

Spelersnaam

-

<Speler 9>

<Speler 15>

coach: <Coach>
Aanvoerder

Coach

Aanvoerder

Coach

Handtekening

Handtekening

Handtekening

Handtekening

Minuut

Rugnr

Actie

Stand

Minuut

Rugnr

Actie

Stand

Minuut

Rugnr

Actie

Stand

___3*__ __U 4*_ _______ ___0-1*

_______ _______ _______ _______

_______ _______ _______ _______

__10*__ __U 2*_ _______ ___0-2*

_______ _______ _______ _______

_______ _______ _______ _______

__11*__ __T 5*_ _______ ___1-2*

_______ _______ _______ _______

_______ _______ _______ _______

__34*__ __U 4*_ _______ ___1-3*

_______ _______ _______ _______

_______ _______ _______ _______

__36*__ __T 3*_ _GEEL_ ___1-3*

_______ _______ _______ _______

_______ _______ _______ _______

__38*__ __T 3*_ _GEEL_ ___1-3*

_______ _______ _______ _______

_______ _______ _______ _______

__39*__ __T 9*_ __ED__ ___1-4*

_______ _______ _______ _______

_______ _______ _______ _______

__39*__ __U 4*_ _______ ___1-5*

_______ _______ _______ _______

_______ _______ _______ _______

Zaaldienst 1

Zaaldienst 2

Scheidsrechter

Official

Naam: _______________

Naam: _______________

<Scheidsrechter>

<Official>

Handtekening

Handtekening

Handtekening

Handtekening

Alle wedstrijden die worden georganiseerd door de Stichting Recreatiezaalvoetbal Heerhugowaard, worden gespeeld volgens de regels zoals beschreven in ons huishoudelijk reglement.

VERKLARING: -

-

De grijs gemarkeerde velden dienen te worden ingevuld door de zaaldienst.
De met een ’*’ gemarkeerde velden zijn bedoeld als invulvoorbeeld.
Vetgedrukte spelersnaam: speelgerechtigd, dun gedrukt: nog akkoordverklaring geven, doorgehaald: geschorst
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10 gouden regels
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Bijlage 4
Periodekampioenschappen, ranking, promotie/degradatie en Supercup
Algemene bepalingen
1

Periodekampioenen;
A-poule:
• Periodekampioen 1 (PK1) = hoogste geklasseerde team na de eerste 11 wedstrijden (bij splitsmoment
‘schots model’)
• Periodekampioen 2 (PK2) = Kampioen A1-poule
• Periodekampioen 3 (PK3) = kampioen A2-poule
•
•

PK1, PK2 en PK3 hebben vrijstelling 1e ronde A/B Bekertoernooi
PK1, PK2 en PK3 spelen toernooi om de Harry Mieboombokaal

B-poule:
• Periodekampioen 1 (PK1) = nr 1 van wedstrijd 1-7
• Periodekampioen 2 (PK2) = nr 1 van wedstrijd 8-15
• Periodekampioen 3 (PK3) = nr 1 van wedstrijd 16-22
•
•

PK1, PK2 en PK3 hebben vrijstelling 1e ronde A/B Bekertoernooi (theoretisch kan het zijn dat de kampioen
geen vrijstelling heeft)
PK1, PK2 en PK3 spelen toernooi om de Harry Meiboombokaal

C-poule:
• Periodekampioen 1 (PK1) = nr 1 van wedstrijd 1-7
• Periodekampioen 2 (PK2) = nr 1 van wedstrijd 8-15
• Periodekampioen 3 (PK3) = nr 1 van wedstrijd 16-22
• Periodekampioen 4 (PK4) = kampioen of eerstvolgende team in eindranglijst dat nog geen PK-titel heeft
• Periodekampioen 5 (PK5) = eerstvolgende team in eindranglijst dat nog geen PK-titel heeft
•

•

De 2 hoogst geklasseerde teams in de eindranglijst met een periodetitel hebben vrijstelling 1e ronde A/B
Bekertoernooi. De overige 3 PK’s hebben vrijstelling 1e ronde C/D Bekertoernooi. Let op: Indien een PK3,
PK4 en/of PK5 doorschuift/doorschuiven naar de B-poule vervalt hun vrijstelling voor de beker en ontvangt
de runner up/ontvangen de runners up een vrijstelling voor beker C/D.
De 3 laagst geklasseerde teams in de eindranglijst met een periodetitel spelen toernooi om de Arie de
Boerbokaal

D-poule:
• Periodekampioen 1 (PK1) = hoogste geklasseerde team na de eerste 11 wedstrijden (bij splitsmoment
‘schots model’)
• Periodekampioen 2 (PK2) = Kampioen D1-poule
• Periodekampioen 3 (PK3) = kampioen D2-poule
• Periodekampioen 4 (PK4) = Runner up D1-poule in eindranglijst
• Periodekampioen 5 (PK5) = runner up D2 in eindranglijst
•
•

PK1, PK2, PK3, PK4 en PK5 hebben vrijstelling 1e ronde C/D bekertoernooi
PK1, PK2 en PK3 spelen toernooi om de Arie Boerbokaal

2

Na iedere periode wordt de stand opgemaakt over de betreffende periode. Het team dat in de betreffende periode de
meeste punten heeft behaald, mag zich periodekampioen noemen.
Eindigen in een periode teams gelijk, dan is het doelsaldo van de betreffende periode van doorslaggevende
betekenis. Is dit ook gelijk, dan wordt een beslissingswedstrijd gespeeld.

3

Teams die reeds een voorgaande periodetitel hebben verworven, kunnen geen volgende periodetitel verkrijgen. De
‘runner up’ in de betreffende periode ontvangt de periodetitel.

4

Voor de poules bestaande uit drie perioden geldt:
a. Als de periodekampioen van de eerste periode ook in de tweede periode bovenaan eindigt, wordt de nummer
twee van de tweede periode aangemerkt als vervangende periodekampioen.
b. Als de periodekampioen van de eerste en/of de tweede periode (of het als zodanig aangemerkte team) ook in de
derde periode bovenaan eindigt, wordt het eerstvolgende team in de periodestand van de derde periode, dat nog
geen periodekampioen is (of als zodanig is aangemerkt), beschouwd als de vervangende periodekampioen.
c. Indien op grond van het aantal punten in de periodestand hiervoor meerdere teams in aanmerking komen, is het
doelsaldo van de desbetreffende periode beslissend.
d. Indien ook het doelsaldo gelijk is, wordt een beslissingswedstrijd gespeeld.
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Periodekampioenschappen, ranking, promotie/degradatie en Supercup
5

A- en D-poule
De A- en D-poule worden na 11 wedstrijden (halve competitie) gesplitst:
a. De 6 (zes) hoogst geëindigde teams na 11 (elf) wedstrijden spelen een onderlinge competitie tegen elkaar
(waarbij de eerder behaalde punten mee blijven tellen)
b. De 6 (zes) onderste teams na 11 (elf) wedstrijden spelen een onderlinge competitie tegen elkaar (waarbij de
eerder behaalde punten mee blijven tellen)

6

Bepaling volgorde ranking/rangorde:
De poulewinnaars zijn de teams, die de meeste punten in hun poule hebben behaald.
Is het puntentotaal bij meerdere teams gelijk, dan geldt het doelsaldo als plaats bepalend.
Indien ook het doelsaldo gelijk is, telt het aantal behaalde doelpunten.

7

Promotie-/Degradatieregeling:
In deze regeling eindigen teams die stoppen fictief op de laatste plaats in hun poule. Deze plaatsen dienen weer
aangevuld te worden waardoor er uit de onderliggende poules meerdere teams kunnen/dienen te promoveren.
•
•

De nummers 1 en 2 van de B-poule promoveren naar de A-poule.
De nummers 1 en 2 van de C-poule promoveren naar de B-poule.

•
•

De nummers 11 en 12 van de A-poule degraderen naar de B-poule.
De nummers 11 en 12 van de B-poule degraderen naar de C-poule.

Voor de D-poule geldt geen promotie/degradatieregeling.
Indien er één of meerdere teams uit de D-poule stoppen worden deze plaatsen opgevuld door de onderste teams uit
de C-poule.
Indien het belang van de competitie hiermee gediend is, kan het Bestuur besluiten tot een afwijkende
promotie/degradatie regeling.

Supercup:
Supercup: Indien de winnaar van de bekercompetitie hetzelfde team is als de kampioen van de A-poule dan zal de
plaats van de kampioen A-poule ingevuld worden door de nummer 2 van de A-poule.
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Bijlage 5
Reglement Bekercompetitie, Harry Meiboom Bokaal, Arie de Boer Bokaal en Supercup
Reglement Bekercompetitie:
• Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de regels zoals beschreven in het Huishoudelijk Reglement van de
Stichting Recreatiezaalvoetbal Heerhugowaard.
• De duur van de wedstrijden is 30 minuten (met uitzondering van finale).
• Het eerstgenoemde team speelt links van de wedstrijdtafel (vanaf achter de wedstrijdtafel bezien).
• Wanneer de wedstrijd gelijk eindigt, worden direct 3 penalty´s genomen door 3 verschillende spelers van beide
teams. De doelman van het eerstgenoemde team verdedigt als eerst zijn doel. Als na de serie van 3 penalty´s
nog geen beslissing is gevallen gaan we net zo lang door om en om.
• De spelers moeten in het huidige seizoen voor het betreffende team uitkomen.
• Straftijden die tijdens deze wedstrijden vallen gelden ook voor de competitie, eventuele lopende schorsingen
blijven van kracht.
Reglement Finale bekercompetitie:
• Finalewedstrijd bekercompetitie wordt geleid door 1 of 2 scheidsrechters. Indien 1 scheidsrechter, dan bij
voorkeur ook 2 grensrechters.
• De duur van de wedstrijd is 1x40 minuten.
• Is er aan het eind van de wedstrijd geen winnaar dan wordt de wedstrijd verlengt met 1x5 minuten.
• Mocht er na de verlenging nog geen winnaar zijn dan dienen er direct 3 penalty’s genomen te worden door beide
teams. De keeper van het eerstgenoemde team verdedigt als eerste zijn doel. De penalty’s worden om en om
genomen te worden. De spelers die geen penalty nemen dienen zich te verzamelen in de middencirkel.

Reglement Harry Meiboom Bokaal en Arie de Boer Bokaal:
• Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de regels zoals beschreven in het Huishoudelijk Reglement van de
Stichting Recreatiezaalvoetbal Heerhugowaard.
• De duur van de wedstrijden is 20 minuten.
• Winnaar is het team dat de meeste wedstrijdpunten behaald.
o Wanneer er meerdere teams gelijk eindigen dan beslist het doelsaldo.
o Daarna het team met de meeste treffers voor.
• Ieder team mag maximaal 10 spelers gebruiken. De spelers maken onderdeel uit van de maximaal 18 te
gebruiken spelers in het seizoen.
• Het eerstgenoemde team speelt links van de wedstrijdtafel (vanaf achter de wedstrijdtafel bezien).
• Verwijdering uit de zaal (directe rode kaart) heeft minimaal drie wedstrijden schorsing tot gevolg. De speler is niet
meer speelgerechtigd op de toernooiavond en het aantal wedstrijden schorsing gaat de eerstvolgende wedstrijd
na het toernooi in.
• Harry Meiboom Bokaal: De periodekampioenen van de A- en B-poule
• Arie de Boer Bokaal:
De 3 laagst geklasseerde teams in de eindranglijst met een periodetitel van de C-poule
en PK1, PK2 en PK3 van de D-poule

Reglement Supercup:
• De wedstrijd wordt gespeeld volgens de regels zoals beschreven in het Huishoudelijk Reglement van de Stichting
Recreatiezaalvoetbal Heerhugowaard.
• De duur van de wedstrijd is 40 minuten.
• Winnaar is het team dat de meeste doelpunten behaald.
• Ieder team mag maximaal 10 spelers gebruiken, de spelers maken onderdeel uit van de maximaal 15 te
gebruiken spelers in het seizoen.
• Het eerstgenoemde team speelt links van de wedstrijdtafel (vanaf achter de wedstrijdtafel bezien).
• Verwijdering uit de zaal (directe rode kaart) heeft minimaal drie wedstrijden schorsing tot gevolg. Deze gaat de
eerstvolgende wedstrijd in. Deze straf wordt overgenomen indien de opvolgende wedstrijd een
competitiewedstrijd is.
• Wanneer de wedstrijd gelijk eindigt, worden direct 3 penalty´s genomen door 3 verschillende spelers van beide
teams. De doelman van het eerstgenoemde team verdedigt als eerst zijn doel. Als na de serie van 3 penalty´s
nog geen beslissing is gevallen gaan we net zo lang door om en om.
• Supercup: Kampioen A-poule tegen winnaar Bekercompetitie van het voorgaande seizoen.
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