
Spelregels VTVNVV 2022: 

 

1. Teams bestaan uit 5 spelers, waarvan 1 keeper (deelname vanaf 16 jaar). 

2. Er mag maximaal 1 officiële voetballer per team in het veld staan. 

3. De wedstrijden duren 12 min, tussen de wedstrijden zit 1 minuut tot dat de volgende wedstrijd 

begint. 

4. De bal wordt uitgenomen door de ploeg als eerst genoemd op papier 

5. Er kan onbeperkt worden door gewisseld. 

6. De bal wordt niet ingegooid maar ingeschopt. 

7. De keeper mag de bal alleen in de cirkel met de handen aanraken. 

8. Een terugspeelbal mag door de keeper niet met zijn handen worden aangeraakt. 

9. Overtreding in eigen cirkel wordt bestraft met een strafschop 

10 Strafschop wordt genomen op 9 meter. 

11. Het is verboden om slidings te maken. 

12. Het dragen van schoenen met stalen noppen is verboden. 

13. Het begin en het einde van de wedstrijd wordt centraal door het secretariaat aangegeven. Het 

fluitsignaal van de scheidsrechter bepaald echter het begin en het einde van de wedstrijd. 

 

Gelijke eindstand in de poule: 

Bij de heren zullen de nrs 1 en de beste nummer 2 doorgaan naar de halve finales. Bij de dames 

zullen de nrs 1 en de nrs 2 van de poule rechtstreeks doorgaan naar de halve finales. 

 

Bij een gelijke eindstand in de pouleronde, zal het team dat doorgaat als volgt worden bepaald: 

1. Als eerste wordt gekeken naar het onderling resultaat: 

2. Stand gelijk: Wordt gekeken naar het doelsaldo; 

3. Stand gelijk: Wordt gekeken naar het aantal gemaakte doelpunten; 

4. Stand gelijk: elk team neemt 5 penalty’s; 

5. Stand gelijk: er worden penalty’s genomen, totdat er één wordt gemist. Hierbij heb je echter wel 

een gelijkmakende beurt. Er worden dus, per team, een gelijk aantal penalty’s genomen. 

 

Halve Finale en Finale: 

De winnaars van de halve finales plaatsen zich voor de finale. De verliezers zijn uitgespeeld. Er wordt 

dus niet om de plaatsen drie en vier gestreden. 

 

Eindigt de wedstrijd in gelijke stand, dan zal de winnaar worden bepaald door penalty’s. 

1. Elk team neemt 5 penalty’s. 

2. De penalty’s worden genomen door de spelers, die op het moment van het eindsignaal op het veld 

staan, inclusief keeper. Daarna zijn pas de wisselspelers aan de beurt om een penalty te nemen. 

3. Is de stand na 5 penalty’s van beide ploegen gelijk, dan zal er om en om een penalty genomen 

worden, totdat er wordt gemist en het andere team wel scoort. 

 

Scheidsrechters: 

1. Elk team levert een scheidsrechter voor wedstrijden in de poulefase. Tijdens de knock-out fase zijn 

onafhankelijke scheidsrechters aangesteld.  

2. De wedstrijden duren 12 minuten. Tussen de wedstrijden zit een minuut voor dat de volgende 

wedstrijd begint. 

3. De tijd zal strak worden bijgehouden door het secretariaat, om uitlopen van het programma te 

voorkomen. De wedstrijd zal na één minuut beginnen, ongeacht of beide teams klaar staan. 



4. Het begin en het eind van de wedstrijd wordt centraal door het secretariaat aangegeven. Het 

fluitsignaal van de scheidsrechter bepaald echter het begin en eind van de wedstrijd. 

5. De scores van de wedstrijden zullen worden opgehaald. Het briefje met de uitslag kan worden 

afgescheurd en meegegeven aan degene die het komt ophalen. 

6. Mochten er penalty’s moeten worden genomen, roep dan even iemand van het wedstrijd 

secretariaat. 


