
 
REGLEMENTEN FUTSAL (zaalvoetbal) 
 
 
Wedstrijdkleding 
 

Zaalvoetbalvereniging Nieuweboer Architecten heeft  
een vaste kleurencombinatie qua wedstrijdkleding. Een wit shirt  
met opdruk, een groene broek en witte sokken.  
De keepster draagt afwijkende kleding. De tenues krijg je van de vereniging. 
Als de tegenstander gelijke kleur shirts heeft, moet de thuisspelende  
ploeg andere shirts aantrekken. 
Op de site van de KNVB, voetbal.nl, kun je veelal zien wat voor kleur shirts  
de tegenstander draagt. Het is handig om dat van tevoren even te checken.  
Peter Koopman heeft reserveshirts thuis, die kun je dan bij hem ophalen 
(Zeeweg 6), graag een appje van tevoren 06-53371687, of een mail aan  
voorzitter@nieuweboerzaalvoetbal.nl. Graag na de wedstrijd zo snel  
mogelijk wassen en weer bij hem thuis brengen. 
Als je pas vlak voor de wedstrijd ziet dat de tegenstander dezelfde kleur 
shirts draagt, heeft De Dars meestal ook nog wel wat hesjes leggen. 
De dames en heren achter de bar helpen je graag verder. 
Speel je echter in de Muiter of de Sluis o.i.d., dan heb je misschien een probleem, daarom is 
het aan te raden om van tevoren de kleuren even op "www.voetbal.nl, zoeken op club" te 
controleren. (Nieuweboer is te vinden onder het zoekwoord: "Nieuweboer".) 
 

In de zaal mag je geen schoenen dragen met zwarte zolen i.v.m. eventuele streepvorming.  
 

Van de aanvoerder wordt verwacht dat deze zich onderscheidt door een aanvoerdersband. 
 

Scheenbeschermers zijn verplicht (sinds seizoen 2021-2022 ook voor senioren) 
 

Sieraden e.d. moeten af tijdens de wedstrijd. 
 
 
Team 
 

Een team bestaat uit 4 veldspelers en een keeper, daarnaast mogen er de wisselspelers op de 
bank zitten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Wisselen 
 

Het wisselen mag gedurende de hele wedstrijd, doorlopend. 
De tijd wordt hiervoor niet stopgezet en je hoeft het niet aan te geven of te wachten tot een bal 
uit is o.i.d. De plaats van wisselen is tussen de 5 en 10 meter van de middellijn.  
(Het beste kun je voor de wedstrijd aan de scheidsrechter vragen wat hij als wisselzone ziet, 
want iedere scheidsrechter ziet dat weer anders.) 
Belangrijk bij het wisselen is dat je er pas in mag, als de ander er al uit is (dus eerst er uit en 
dan er in) 
 
 
Speeltijd 
 

De speeltijd is vastgesteld op 2x 25 minuten. Meestal is er een tijdklok in de zaal aanwezig 
waarop je de tijd en stand kunt zien. De scheidrechter bepaalt wanneer een helft of wedstrijd 
is afgelopen. Dit laat hij weten door middel van een dubbel fluitsignaal. Halverwege de 
wedstrijd wissel je van speelhelft. 
Het eerst genoemde aantal doelpunten op het scorebord is voor de thuisspelende ploeg en de 
andere dus voor de uitploeg. 
 
 
Aftrap 
 

Voor de wedstrijd vraagt de scheidrechter beide aanvoerders naar de  
middenstip te komen. Daar stellen ze zich voor aan elkaar en aan de  
scheidsrechter. Deze geeft dan meestal nog wat aanwijzingen en  
vertelt wie de eerste helft mag aftrappen. 
De nemer mag op de helft van de tegenstander staan, de rest begint  
op eigen helft. De bal mag zowel voor- als achteruit. 
Je mag de bal ook rechtstreeks op doel schieten! 
De scheidrechter geeft d.m.v. een fluitsignaal aan dat de aftrap  
genomen mag worden. 
De tegenstanders moeten buiten de cirkel wachten tot  
de bal is aangeraakt alvorens ze jullie helft mogen betreden. 
Na een doelpunt van hun, mogen jullie aftrappen en omgekeerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spelhervattingen 
 

Als een bal uit gaat, er een overtreding wordt gemaakt of er andere oorzaken zijn waardoor 
het spel wordt stilgelegd, gaan we het spel weer opnieuw in gang zetten (dat noemt men 
spelhervattingen). 
 

intrap 
Als een bal over de zijlijn heen gaat, geeft de scheidsrechter aan wie de intrap mag  
gaan nemen, door middel van een armgebaar (zijn arm wijst richting het doel waar de 
intrappers naar toe moeten om te scoren) 
Bij een intrap leg je de bal op de lijn en sta je met een voet achter de lijn, de andere 
voet mag sinds 2021-2022 wel in het veld staan. Binnen 4 seconden moet je de intrap 
nemen. De tegenstander moet 5 meter afstand houden tot de bal genomen is. 

 

corner of keeperbal 
Als een bal over de achterlijn gaat is het een corner of een keeperbal. (net wie de bal 
als laatste raakte, de scheidrechter wijst naar de hoek als hij het een corner vindt en 
naar het doel als hij het een keeperbal vindt) 

 

Een corner is eigenlijk een intrap, maar dan op de kruising van de achter- en zijlijn. 
Ook hier moet de tegenstander 5 meter afstand nemen en binnen 4 seconden moet de 
bal genomen zijn. 

 

Een keeperbal moet door middel van een gooi of rol weer in het spel worden gebracht. 
Dit moet vanuit de halve cirkel gebeuren. (bij een achterbal dus niet schieten!) 
Voorheen mocht je als teamgenoot en tegenstander de bal pas aanraken als hij buiten 
de halve cirkel is, maar nu is de bal ook binnen de halve cirkel bespeelbaar. De bal 
moet binnen 4 seconden weer in het spel worden gebracht. 

 

Als de keeper de bal tijdens het spel ontvangt, mag deze wel schieten (niet uit de handen) en 
uit zijn cirkel mee op komen. Echter geldt altijd de 4-secondenregel op eigen helft. 
Een dropkick mag wel! 
 

vrije trap 
Een vrije trap wordt toegekend door de scheidrechter bij het constateren van een 
overtreding. Door middel van een armgebaar geeft de scheidsrechter aan voor wie de 
vrije trap is. (zijn arm wijst richting het doel waar ze naar toe moeten om te scoren) 
 
Als hij daarnaast ook zijn andere arm omhoog doet, betekent dit dat de vrije trap niet 
direct op doel geschoten mag worden (dus de bal moet minimaal door twee spelers 
worden beroerd, alvorens er gescoord kan worden) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Er zijn verschillende soorten overtredingen. Er kunnen vrije trappen worden 
toegekend voor: 
-het niet nemen van 5 meter afstand 
-het niet binnen 4 seconden nemen van een aftrap, vrije trap, corner of keeperbal 
-het op de verkeerde plek nemen van een vrije trap (kijk altijd naar de scheidrechter,  

waar de bal genomen moet worden) 
-het ongeoorloofd terug spelen op de keeper (uitleg volgt) 
-een handsbal 
-te hoog geheven been of te laag koppen (gevaarlijk spel) 
-het van achter aanvallen van een tegenstander 
-het afhouden (obstructie) of vasthouden van een tegenstander 
-het achteruitlopen met de bal (omdat je tegenstander niet van achter mag aanvallen, is  

dit ook niet toegestaan) 
-te ruig spel in de ogen van de scheidsrechter 
-het met z'n tweeën tegelijk aanvallen van de tegenstander 
-het klemmen van de bal (onder de voet of tussen de benen o.i.d.) 
-zitvoetbal (je mag niet al zittend de bal beroeren), slidings mogen alleen  
  als daarbij geen tegenstander in de buurt is) 

 
 
Andere regeltjes 
 

Als de bal het plafond raakt, wordt er een scheidsrechterbal gegeven 
 
Als je om enige reden even de zaal uit wilt (wc of water halen of neus snuiten o.i.d.), moet je 
dat even aan de tijdwaarneming doorgeven. De scheidsrechter zou je anders kunnen verbieden 
om weer terug te komen in de zaal. 
 
 
Terug-naar-de-keeper-spelregel 
 

Om aanvallend voetbal te bevorderen is het terugspelen naar de keeper beperkt. 
De bal mag slechts eenmaal worden teruggespeeld op de keeper (deze mag hem dan niet met 
de handen aanraken) 
De keeper mag de bal pas weer ontvangen als de bal is aangeraakt door een tegenstander. 
(Vroeger mocht de bal ook terug naar de keeper, als de bal over de middellijn was geweest, 
maar dat is nu niet meer van toepassing!) 
De keeper mag de bal op eigen helft maar maximaal 4 seconden in zijn bezit hebben (dus ook 
aan de voet!) Als de keeper over de middellijn is mag deze onbeperkt worden aangespeeld en 
is de 4 seconden regel niet van toepassing.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tijdstraf 
 

De scheidsrechter kan tijdstraffen uitdelen als hij vindt dat iets echt niet goed gaat. 
Bijvoorbeeld een zware overtreding, onsportief spel of commentaar op de leiding. 
Als de scheidrechter twee vingers omhoog steekt en een wegwuivend gebaar richting de bank 
maakt, moet je twee minuten aan de kant blijven en speelt je team dus met een mannetje 
minder. De tijd gaat in op het moment dat het spel weer is hervat. De tijdwaarneming geeft 
aan wanneer je er weer in mag.  
Je mag er ook weer in als er binnen die twee minuten een tegendoelpunt wordt gemaakt. 
 

De scheidsrechter heeft het recht je de zaal uit te sturen. Je moet dan echt  
helemaal de zaal uit en mag dus ook niet op de bank plaatsnemen.  
Je team speelt 5 minuten met een man minder en jij kunt gaan douchen.  
Ook hier geldt dat het aantal spelers weer mag worden aangevuld zodra er een tegengoal 
gemaakt wordt. (alleen als er sprake is van een man minder situatie, bij 4 tegen 4 gaat het dus 
niet op) 
 

De wedstrijd zal worden gestaakt als het spelersaantal inclusief keeper minder is dan drie. 
 

Van uit-de-zaal-zendingen kan de scheidsrechter een notitie maken, het kan zijn, dat je 
hiervoor een schorsing gaat krijgen. 
 
Je moet altijd een verweerschrift indienen, meestal heeft dat geen zin, maar heb je in ieder 
geval ook jouw kant van het verhaal laten horen. Dit geldt ook als er een tegenstander het veld 
uit is gestuurd. Graag een mailtje/appje naar Peter (voorzitter@nieuweboerzaalvoetbal.nl/ 
06-53371687) als zoiets aan de hand is. 

 
Blessures            
 

Als er een blessure is en de scheidrechter fluit niet voor een overtreding, is het netjes als je de 
bal even buiten de lijnen schiet, zodat er verzorging kan plaatsvinden. De tegenstander geeft 
de bal, dan als het goed is weer netjes terug..... 
Dit is echter geen vastgestelde regel, dus hopelijk werkt de tegenstander mee. 
De scheidsrechter kan de wedstrijd ook even stilleggen voor een blessurebehandeling o.i.d. 
Het spel wordt dan hervat met een scheidsrechtersbal. (de scheidrechter laat de bal dan tussen 
twee spelers vallen, zodra de bal de grond heeft geraakt, mag je verder spelen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voor de wedstrijd... 
 

Zorg dat je op tijd aanwezig bent, als je te laat bent kan de scheidsrechter beslissen dat een 
wedstrijd niet wordt gespeeld. Je club zal dan een boete ontvangen en misschien krijg je zelfs 
punten in mindering. Ga altijd naar de wedstrijden. Afzeggen kan.niet/nauwelijks. 
 

De thuisspelende ploeg zorgt voor een bal. Van de vereniging heb je een bal gekregen en een 
ballenpomp. Zorg ervoor dat de bal hard genoeg is om mee te spelen. 
VOOR elke wedstrijd vul je een digitaal wedstrijdformulier in. Dat kan gewoon thuis (uitleg 
volgt hieronder:. 
 
Het wedstrijdformulier kan dus voortaan met een smartphone of tablet worden ingevoerd. Elk team 
kan dat rustig op t gemak, thuis, vlak voor de wedstrijd, al voorbereiden. 
 
De app met de naam Wedstrijdzaken is vanaf nu te downloaden in de Google Play Store en Apple App 
Store. De Wedstrijdzaken app is bestemd voor alle volwassen aanvoerders en reserveaanvoerders, 
teammanagers/-leiders, wedstrijdsecretarissen, club- en bondsscheidsrechters en overige officials die 
betrokken zijn bij het invullen van het wedstrijdformulier zaalvoetbal. 
 
Wij verzoeken je dan ook om ZSM de app te downloaden en om je te registreren. Je kan alleen 
registreren met het e-mailadres dat vastligt in de ledenadministratie van onze club. Een wachtwoord 
moet je zelf verzinnen.  
Tevens raden we je aan om nog minimaal twee volwassenen de app te laten downloaden zodat e.e.a. 
ook vlekkeloos kan verlopen als je er niet bent. (Let op: als je al een inlog hebt op voetbal.nl is het 
wachtwoord hetzelfde voor deze app) 
 
Lukt het niet om te registreren, neem dan contact op met 
ledenadministratie@nieuweboerzaalvoetbal.nl om het geregistreerde e-mailadres te achterhalen of 
het juiste e-mailadres te laten vastleggen. 
 
Als coach/aanvoerder/speler zie je in de Wedstrijdzaken app je persoonlijke programma. Dit wordt 
bepaald door het team waarin je bent ingedeeld door de club. 
 
Automatisch staan jouw spelers in je wedstrijdformulier van die avond. 
Is iemand er niet, kun je deze selecteren en weggooien voor die wedstrijd mbv het prullenbakje. 
1 van de spelers graag aanvoerder maken, dit doe je door degene te selecteren en te kiezen voor het 
aanvoerdersbandje (C in een rechthoek). 
Invallers kun je vinden door op het “+”te drukken en een gedeelte van de achternaam te zoeken. Soms 
vindt hij hem niet gelijk, klik dan op het vergrootglas bij “doorzoeken rest vd vereniging”. 
 
Het is belangrijk (o.a. voor de app) dat de gegevens van onze leden in het systeem correct zijn, 
daarom willen we de coaches/aanvoerders vragen om de teamlijsten die we verspreiden, goed te 
controleren. Indien er onjuistheden of aanvullingen zijn, graag doorgeven aan 
ledenadministratie@nieuweboerzaalvoetbal.nl 
 
Via https://support.sportlink.nl/support/solutions/9000108739 kan je de handleiding van de app evt 
raadplegen. 
 
Na de wedstrijd voert de scheidrechter de uitslag in. 
 

Van de vereniging krijg je aan het begin van het seizoen een lijst met spelers van je team en 
mogelijke invallers die je kunt bellen. 
 
 
 



 
 
 
Tijdwaarneming 
 

Bij onze vereniging moeten alle "volwassen" leden en A-junioren eens in de zoveel tijd 
zaaldienst draaien. 
In het programma op de site (www.nieuweboerzaalvoetbal.nl) staat je teamnaam vermeld bij 
het kopje zaaldiensten.  
De aanvoerder of coach wijst iemand van het team aan om de zaaldienst te gaan draaien. (per 
seizoen komt iedereen slechts 1 of 2 keer aan de beurt) 
De dienst draai je meestal op een avond dat je zelf ook moet voetballen, hierdoor duurt de 
avond voor je gevoel minder lang. Je draait de dienst meestal met iemand van een ander team, 
zodat er ook bezetting is als jij moet voetballen. Als dat niet zo is, graag om de beurt 
omkleden zodat de tijdwaarneming bezet blijft. 
Elk weekend wordt er een mail gestuurd naar de teams die binnenkort zaaldienst hebben, niet 
op komen dagen kan boetes opleveren en ergernis. Los het samen op. 

 

Regelmatig moeten we als vereniging zelf fluiten. Onze vereniging heeft daar speciale 
verenigingsscheidsrechters voor, je hoeft dus hoogstwaarschijnlijk niet te fluiten. Als er geen 
verenigingsscheidsrechter blijkt te zijn, bel dan even naar Peter Koopman, hij regelt de 
scheidsrechters. Mocht je ons scheidsrechterskorps willen helpen, ben je van harte welkom! 
 

Je wordt geacht minimaal een kwartier voor aanvang van de eerste wedstrijd aanwezig te zijn. 
 

Je moet de tijdklok instellen en de score bijhouden. (de tijdklok in de Dars 2 is wat 
ingewikkeld. Hij heeft maar drie knoppen, dus voor aanvang wat oefenen is aan te raden) 
 

Als iemand tijdstraf krijgt moet jij aangeven wanneer diegene er weer in mag. De tijd gaat in 
als het spel weer is hervat. 
De scheidrechter wil soms dat je een minuut voor tijd de klok stilzet. Dat geeft hij dan van 
tevoren aan. Hierdoor kan hij zelf eventuele tijd bijtrekken. 
Als er nog één minuut te spelen is, probeer je contact te zoeken met de scheidsrechter door je 
vinger op te steken, de scheidrechter zal dan aangeven dat hij het gezien heeft. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overig 
 
Als er vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van dit stencil of over andere zaalvoetbalonderwerpen, kun je contact 
opnemen met Linda Steltenpool, ledenadministratie@nieuweboerzaalvoetbal.nl of Peter Koopman, voorzitter@ 
nieuweboerzaalvoetbal.nl.  
Dit spelregeloverzicht is slechts een beknopt overzicht, eventuele onjuistheden kunnen voorkomen, aan dit overzicht kunnen 
geen rechten worden ontleend.        08-08-2021/LS 


