
 

 Wedstrijdreglement Jacobushoeve Zaalcompetitie 2018 
 

Algemene Bepalingen  
1. De wedstrijden van de Jacobushoeve competitie worden georganiseerd door de deelnemende voetbal 

verenigingen Stroe, Veluwse Boys, Harskamp en Rood-Wit. 

2. De organisatie is in handen van de organisatiecommissie bestaande uit vertegenwoordigers 

(contactpersonen) van genoemde verenigingen.  

3. De coördinatie van de dagelijkse gang van zaken is in handen van competitieleiding (Bert Vastenburg 

voor de competitie van 2018  

4. De JO9, JO11 en MO11 spelen via een competitieschema opgemaakt door de organisatiecommissie.   

5. Alle communicatie verloopt zoveel mogelijk via email.  

6. De hieronder genoemde spelregels zijn door alle deelnemende verenigingen vastgesteld en dienen in de 

zaal door de leider/scheidsrechter te worden toegepast.  

 

Spelregels JO9/JO11  
7. De wedstrijd duurt 1 x 45 minuten. Na afloop van een wedstrijd begint de klok automatisch weer te 

lopen. Het is dus zaak om zo vlot mogelijk na einde wedstrijd weer te beginnen aan de volgende wedstrijd. 

Vanwege relatief grote aantal wisselspelers bij met name de JO11 en MO11 is er geen vaste pauze tijdens 

de wedstrijd. Indien gewenst kunnen leiders onderling voordat de wedstrijd begint beslissen om wel een 

korte pauze in te lassen. 

8. Er wordt gespeeld met een plofbal. Alle wedstrijden worden gespeeld met deze bal.  

De Jacobus Hoeve stelt plofballen ter beschikking. Het is niet toegestaan om met een andere bal te spelen.  

9. Er wordt gespeeld met 6 spelers. Dit is inclusief de doelman.  

10. De doelman mag de bal alleen met de handen in het spel brengen. 

11. De overige regels zijn gelijk aan de KNVB spelregels voor de JO9 op het veld.  

12. Teams dienen minimaal 10 minuten vóór aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.  

13. Alleen de teams die spelen mogen in de zaal zijn, de overige teams dienen op de tribune plaats te 

nemen.  

14. De beslissingen van de scheidsrechter dienen te worden gerespecteerd.  

 

Uitslagen wedstrijden  
15. De uitslagen van de wedstrijden voor JO9 en JO11 dienen na de wedstrijd per email te worden 

verstuurd naar roodwit58jeugd@gmail.com. 

16. De thuisspelende vereniging is verantwoordelijk voor het verwerken van de uitslagen.  

17. De thuisspelende vereniging is verantwoordelijk voor leveren van een spelbegeleider/scheidsrechter. 

Spelbegeleider moet zelf een fluit meenemen. 

18. De thuisspelende vereniging is verantwoordelijk voor hesjes of alternatieve shirts indien wordt 

gespeeld tegen team van de eigen vereniging of indien kleur van de tegenstander te weinig afwijkt. 

19. Onder thuisspelende vereniging wordt verstaan: de vereniging(snaam) die als eerste wordt genoemd bij 

een wedstrijd.  

20. Als een team zonder kennisgeving niet komt opdagen verliest het de betreffende wedstrijd reglementair 

met 3-0.  

Overige bepalingen  
21. In geval er calamiteiten zijn, deze altijd melden bij contactpersoon van de desbetreffende vereniging. 

De contactpersoon beslist in hoeverre de organisatiecommissie wordt ingelicht.  

22. Daar waar in dit reglement niet wordt voorzien, besluit de organisatiecommissie.  


