


 

 

Zaalvoetbaltoernooi Twenterand 2017  
voor pupillen O.11 op dinsdag 3 januari  

in sporthal De Stamper te Vriezenveen    

Spelregels: 
 

 Een team bestaat uit 5 veldspelers en 1 keeper ; er wordt 6 tegen 6 gespeeld 
 Wedstrijdduur = 1 x 15 minuten.  
 De teams moeten zo snel mogelijk klaar staan om te beginnen en na afloop de zaal 

weer zo snel mogelijk verlaten, voor een vlotte doorstroming van het toernooi. 
 Er wordt gespeeld met een plofbal. 
 Elke wedstrijd wordt geleid door één scheidsrechter. 
 Eerstgenoemde team trekt (indien nodig) de hesjes aan en stelt zich op aan de 

noordkant van de zaal en verricht tevens de aftrap. 
 Wisselspelers nemen plaats op de tribune naast hun coach. 
 Bij het wisselen moet eerst een speler het veld verlaten, voordat de wisselspeler het 

veld betreedt.  
 Spelhervattingen moeten zo snel mogelijk worden genomen. 
 Er wordt gespeeld via de boarding.  
 Een achterbal is een keeperbal, waarbij de keeper de bal moet gooien (let op bij het 

werpen dat de keeper binnen het strafschopgebied blijft (anders strafschop tegen). 
 Een handsbal van de keeper (buiten keepersgebied) betekent een strafschop tegen. 
 Een bal tegen het plafond is een vrije trap voor de tegenpartij.  
 Een sliding wordt bestraft met een tijdstraf van 2 minuten en een vrije trap tegen. 
 Een schouderduw en ander ruw spel is NIET toegestaan en wordt bestraft met een 

vrije trap en evt. een 2 minuten-tijdstraf (dit ter beoordeling van de scheidsrechter). 
 Een bal welke voor de ‘zoemer’ wordt getrapt en na de ‘zoemer’ in één keer in het 

doel belandt, wordt geteld als doelpunt. Wordt de bal onderweg nog door een 
medespeler geraakt, telt deze echter niet. 

 Bij gelijk eindigen in de eindstand telt eerst het doelsaldo, daarna het aantal 
gescoorde doelpunten, daarna het onderlinge resultaat. Is dit ook gelijk, dan 
worden er penalty’s genomen. Elk team neemt dan drie strafschoppen, om en om. 
Is er nog geen beslissing gevallen, dan nemen de teams net zolang strafschoppen 
totdat één team niet tot scoren weet te komen, nadat er evenveel strafschoppen 
zijn genomen. 
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Begin - Eind Thuis Uit Uitslag

08:15 - 08:30 DETO O.11-2 - DOS '37 O.11-2 -

08:31 - 08:46 Vroomshoopse Boys 0.11-2 - Voorwaarts V. O.11-2 -

08:47 - 09:02 Den Ham O.11-2 - DETO O.11-2 -

09:03 - 09:18 DOS '37 O.11-2 - Vroomshoopse Boys 0.11-2 -

09:19 - 09:34 Voorwaarts V. O.11-2 - Den Ham O.11-2 -

09:35 - 09:50 Vroomshoopse Boys 0.11-2 - DETO O.11-2 -

09:51 - 10:06 Voorwaarts V. O.11-2 - DOS '37 O.11-2 -

10:07 - 10:22 Den Ham O.11-2 - Vroomshoopse Boys 0.11-2 -

10:23 - 10:38 DETO O.11-2 - Voorwaarts V. O.11-2 -

10:39 - 10:54 DOS '37 O.11-2 - Den Ham O.11-2 -

Speelschema pupillen O.11-2


