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REGELS SPORTZAAL 
 
Wij verzoeken iedereen en in het bijzonder de jeugdleiders en/of 
teambegeleiders er op toe te zien dat de volgende gedragsregels door 
iedereen worden nageleefd. 
 
1. In de sportzaal mogen alleen sportschoenen zonder zwarte zool gebruikt 

worden. 
 
2. De sportschoenen moeten schoon zijn. Men mag dus niet op deze 

sportschoenen naar buiten lopen. Iedereen die de sportzaal betreedt is 
verplicht om sportschoenen te dragen. 

 
3. In de gehele accommodatie geldt een algemeen rookverbod. 
 
4. Verpakkingen van snoepgoed of chips graag deponeren in de daarvoor 

bestemde afvalbakken. 
 
5. Teams die niet aan het spelen zijn, mogen niet in de sportzaal verblijven. 
 
6. De foyer, gangen en kleedlokalen mogen en kunnen niet als speelplaats 

gebruikt worden. Laat de jeugd zich zoveel mogelijk rustig houden op de 
tribune i.v.m. het lawaai. Toeschouwers hebben alleen toegang tot de foyer 
en tribune. 

 
7. Gevonden voorwerpen zijn af te halen bij de toernooiorganisatie. Na het 

toernooi zijn deze af te halen bij Den Asseldonk 
 
8. Fietsen en bromfietsen moeten in de daarvoor bestemde stalling worden 

geplaatst. 
 
 
BIJ VOORBAAT DANK VOOR UW MEDEWERKING. 
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TOERNOOIREGLEMENT 
 
a) Per team mogen er maar twee leiders in de zaal aanwezig zijn. De leiders 

dienen plaats te nemen op de bank. Coachen is alleen toegestaan vanaf 
de bank. De organisatie hecht veel waarde aan de voorbeeldfunctie van de 
leiders. Als leiders zich misdragen of herhaaldelijk de regels overtreden kan 
de organisatie hen de toegang tot de zaal ontzeggen en hun taak laten 
overnemen door een vervangende leider.  

 
b) De niet spelende teams en hun leiders mogen zich niet in de sportzaal 

ophouden. Pas nadat de te spelen wedstrijd is aangekondigd mag men 
plaatsnemen op de daarvoor bestemde banken aan de zijkant van de zaal. 
Dit geldt ook voor het begin van een wedstrijddag. 

 
c) Alle wedstrijden (behalve JO07 t/m JO11) worden dit jaar gespeeld op een 

groot veld. Bij wedstrijden op groot veld verdedigt het eerstgenoemde team 
de zijde Rijksweg. Het tweede genoemde team heeft de aftrap.  
Bij de wedstrijden op klein veld (alleen JO07 en JO08) verdedigt het 
eerstgenoemde team het doel aan de tribunezijde. De kleine veldjes 
liggen in de breedte van de zaal. Veld 1 ligt links in de zaal, gezien vanuit de 
tribune, veld 2 dus rechts. 

 
d) Bij alle wedstrijden wordt er met boarding gespeeld, dus zowel op het kleine 

veld als op het grote veld. Er is centrale tijdswaarneming middels het 
scorebord. Er wordt tijdens de wedstrijden niet van speelhelft gewisseld. 

 
e) Elke team meldt onmiddellijk bij aankomst in de sportzaal zijn aanwezigheid 

bij de toernooileiding. Elke afzonderlijke vereniging levert bij de organisatie 
ook een formulier voor de penaltytrofee in. 

  
f) Uiterlijk vijftien minuten voor aanvang van hun eerste 

wedstrijd dient een team aanwezig te zijn. Een team 
dat te laat is voor een wedstrijd (= na aanvangstijd 
programma) verliest deze wedstrijd met 5-0. 

 
g) Elk team is verplicht in uniform clubtenue te spelen. Als 

twee teams eenzelfde kleur tenue hebben, zorgt het eerstgenoemde team 
van het toernooischema voor hesjes. Deze zijn af te halen bij de organisatie. 
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h) Speelwijze: 
In alle categorieën wordt dit toernooi alleen maar in poules 
gespeeld met poulewinnaars. 

 
i) Poulewinnaar is dat team dat de meeste punten behaald 

volgens de 3-puntentelling. Bij een gelijk aantal punten is 
beslissend: het doelsaldo, meeste doelpunten voor, 
onderlinge resultaat. Indien er dan nog geen beslissing 
is worden er strafschoppen genomen. 
 

j) Bij de strafschoppenserie nemen drie spelers een strafschop. Indien er dan 
een winnaar is, volgen weer drie nieuwe spelers. Bij de laatste serie zal de 
eerste misser het verlies betekenen (indien het andere team scoort). Beide 
teams dienen voor aanvang van de strafschoppenserie een gelijk aantal 
spelers te hebben. Indien noodzakelijk nemen de spelers in dezelfde 
volgorde een eventuele volgende strafschop. 

 
k) Tijdens de wedstrijden mogen geen sieraden gedragen worden, die een 

gevaar kunnen opleveren voor de speler zelf, of andere spelers. 
 
l) Deelname aan het toernooi is voor eigen risico. De organisatie is niet 

aansprakelijk voor letsel, gestolen, beschadigde of verloren geraakte 
spullen. Het wordt aanbevolen waardevolle spullen thuis te laten. 

 
m) Alle deelnemende verenigingen werken in de reguliere competitie met 

“Waarden en normen”, dus ook tijdens dit kerstzaalvoetbaltoernooi. 
 

n) Prijzen zijn er voor: 

• alle deelnemers van JO07 t/m JO13, een medaille. 

• alle deelnemers van JO19 t/m JO15, een consumptie 

• plaats 1, 2 en 3 van de penaltytrofee, een beker 
 
o) Prijsuitreiking: 

• Er is geen officiële prijsuitreiking bij de voetbalwedstrijden. De 
prijsuitreiking is direct na afloop van de poule, in ze zaal of in de foyer. 

• De penaltytrofee wordt direct na afloop van de penaltyserie uitgereikt 

• De poulewinnaars van JO13, JO11 en JO09 vertegenwoordigen de 
Gemeente Bergen tijdens de regiofinale Weert. 

 
p) In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de toernooileiding.  

(= de werkgroep Kerstzaaltoernooi Bergen). 
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SPELREGELS VOOR KLEIN VELD:  ALLEEN JO07 t/m JO11 
 
1. De wedstrijden worden per poule door jeugdscheidsrechters begeleid.  

 
2. Voor een overtreding als hieronder genoemd, krijgt het team dat de 

overtreding heeft gemaakt een vrije schop tegen. De betreffende speler 
krijgt eventueel 1 minuut straftijd of wordt voor het verdere verloop van 
de wedstrijd uit het veld gezonden: 
a. Tegenstander opzettelijk raken; 

 b. Tegenstander trappen/slaan op pogen tot trappen/slaan; 
c. Tegenstander ten val brengen of springen naar een  

tegenstander; 
 d. Tegenstander ruw of gevaarlijk aanvallen; 
 e. Tegenstander vasthouden of duwen; 
 f. Tegenstander of scheidsrechter spuwen; 
 g. De bal opzettelijk met arm of hand spelen; 
 h. D.m.v. een sliding de bal proberen te spelen. 
 
3. Bij spelbederf of gewelddadige handeling kan een speler in overleg met 

de toernooileiding en organisatie de verdere deelname aan het toernooi 
worden ontzegd. 

 
4. Bij alle wedstrijden wordt er gespeeld met boarding. Indien de bal het 

speelveld toch verlaat moet bij een uitbal de bal op de plaats waar hij het 
speelveld heeft verlaten, d.m.v. een intrap weer in het spel gebracht 
worden. Een corner wordt vanuit de hoek van het veld genomen. 
 

5. Na toestemming van de scheidsrechter mag van doelverdediger  
 gewisseld worden. Hiervoor dient het spel stilgelegd te worden. 
 
6. Bij een aftrap, intrap of vrije trap dient de tegenstander een afstand   
 van drie meter in acht te nemen. Indien een speler deze regel  
 opzettelijk overtreedt, kan deze speler voor 1 minuut uit het veld  
 gezonden worden. 
 
7. Het is verboden opzettelijk de bal tegen een tegenstander te  
 schieten. Bij een vrije trap mag men niet in/tegen de gevormde  
 muur schieten. (1 speler kan ook een muur vormen) 
 
8. De wedstrijden van de JO07 teams worden gespeeld met 4 veldspelers 

(eventueel in onderling overleg 5 veldspelers) zonder keeper op kleine 
doelen. 
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9. Bij een overtreding in het strafschopgebied kan een strafschop worden 
toegekend, die wordt genomen vanaf de strafschoplijn (= 7 meter).  

 
10. Alle andere vrije schoppen worden genomen op de plaats van de overtre-

ding. Alle vrije trappen zijn direct. 
 Raakt de bal het plafond dan krijgt die partij een vrije trap tegen, die de 

bal als laatste heeft aangeraakt. 
 De vrije trap wordt genomen op de plaats waar de bal het laatst is 

aangeraakt. Als een keeper vanuit het doelgebied de bal tegen het 
plafond trapt, krijgt de tegenpartij een vrije trap op 7 meter van het doel.  

 
11. Uit een aan aftrap en intrap kan niet rechtstreeks worden gescoord. 
 Op het kleine speelveld kan er alleen maar gescoord worden vanaf de 

helft van de tegenstander. Dus het opzettelijk op doel schieten vanaf de 
eigen helft is verboden en wordt met een vrije trap tegen bestraft. 

 
12. Bij de aftrap, intrap en strafschop dient de bal stil te liggen. 
 
13. Het wisselen van spelers moet rond de middenlijn gebeuren, bij de  
 opening in de boarding. De te wisselen speler moet het speelveld 
 hebben verlaten, voordat de nieuwe speler het veld mag betreden. 
 
14. Protesten tegen scheidsrechterlijke beslissingen worden niet in  
 behandeling genomen. 
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SPELREGELS GROOT VELD (afwijking van bovenstaande regels) 
 
1. Alle wedstrijden van JO11 t/m JO19 worden geleid door scheidsrechters die 

door de organiserende vereniging of de werkgroep KZT zijn benaderd. Bij de 
wedstrijden van JO09 is spelbegeleiding door de jeugdleiders. 

 
2. Een team mag bestaan uit maximaal 9 spelers. Bij de wedstrijden mogen er 

4 veldspelers en 1 keeper op het veld staan.  
 
3. Bij wedstrijden over het hele veld verdedigt het eerstgenoemde team het 

doel aan de zijde Rijksweg en heeft het andere team de aftrap. 
 
4. Op groot veld wordt in principe uitgegaan van de officiële zaalvoetbalregels 

(geen lichamelijk contact, spelhervatting binnen 3 seconden, bij vrije trappen 
afstand 3 meter, keeper moet bij spelhervatting de bal onderhands inrollen) 
deze worden echter coulant toegepast. 

 
5. Bij de JO15 t/m JO19 teams mag wel op de doelman worden teruggespeeld, 

maar mag deze de bal niet opzettelijk met de hand/arm aanraken. Bij JO09 
t/m JO13 is terugspelen op de keeper wel toegestaan. De keeper mag de 
bal dan oppakken / met de handen spelen. 

 
6. Voor wedstrijden op het grote veld geldt, dat de doelverdediger de bal wel 

direct in het verdedigingsvak van de tegenstander mag brengen. 
 
7. Bij een achterbal moet de doelman het spel altijd met de handen hervatten. 

Dit mag zowel bovenhands als onderhands 
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PENALTY-TROFEE 
 
Dit jaar is er, mede dankzij onze hoofdsponsor, weer een 
profkeeper van een Eredivisie club bereid om de penalty 
trofee te keepen. De penalty’s worden dit jaar genomen op 
Nick Olij keeper van Sparta Rotterdam, momenteel op 
plaats 6 in de Eredivisie. 
 
Elke vereniging dient op de toernooidag een lijst in te leveren bij de 
toernooileiding waarop per vereniging 3 spelersnamen voorkomen: één JO13 
speler, één JO11 speler en één JO09 speler. Er is dus per categorie een 
deelnemer van EWC’46, Stormvogels’28, Montagnards, Resia en HRC’27. 
Deze deelnemers nemen elk 3 penalty’s. degene die de meeste doelpunten 
scoort is winnaar. Bij een gelijke stand wordt er om en om één penalty 
genomen totdat de winnaar bekend is. Voor elke plaats moet er worden 
afgekampt. Het afkampen begint bij de laagste score nadat alle spelers 3 
penalty’s hebben genomen. 
 
Afstanden voor penalty’s:  

• JO13: 11 meter 

• JO11: 10 meter 

• JO09: 9 meter 
 
 

 
 
 

           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nick Olij, keeper Sparta Rotterdam 
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Wedstrijdprogramma woensdag 28 december 2022 
 
 
 
 

Het volledige speelschema, met alle wedstrijden (en tijdens het toernooi 
de uitslagen en standen) is  

te vinden op de website https://www.sjomaasduinen.nl/kzt2022/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sjomaasduinen.nl/kzt2022/
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Werkgroep 
 
 
 
 
 

 
 
Voorzitter:   Hans Hermens 
    Frans Halsstraat 18, 5854 EL Nieuw Bergen 
    0485-342388 
 
Penningmeester:  Ruud Tönnissen  
    Jacob Marisstraat 14, 5854 ET Nieuw Bergen 
    0485-343667  
 
Lid werkgroep:  Mat Custers 
            Staaijerhof 13, 5851 DA Afferden 
    06-17864722 
    
EWC '46   Nico Sijberts 
Well:    Papenbeek 59, 5855 BB Well 
    0478-502149 
 
Montagnards  Paul Hermens 
Bergen:   Frans Halsstraat 18, 5854 EL Nieuw Bergen 
    06-52307826 
     
Resia    Marcel Frederix 
Wellerlooi:   Vinkenkamp 47, 5856 AZ Wellerlooi 
    0478-502683 
 
HRC '27   Rob Hermsen 
Afferden:                       Koekoek 26, 5853 EG SIebengewald 
    &    06-29537336 
Stormvogels ’28   
Siebengewald:             Dinesh Steingräber 
                    Nieuweweg 68a 5853 AR Siebengewald 
                                     06-10439465 
 

 

 

MC’22 


