
Spelregels VG wintertoernooi 
 

 Alle wedstrijden duren 30 minuten 

Dit is de maximale duur van de wedstrijd. Er wordt niet gewisseld van speelhelft. 

Eindsignaal is tevens startsignaal nieuwe wedstrijd. 

 

 Onder 13- speelt op een heel veld. Het eerst genoemde team begint aan de kant het 

verst van de kleedkamers. Dat is de linkerzijde van de hal als je binnenkomt. Het 

andere team neemt de aftrap. 

 

 Voor Onder 9- en Onder 11- spelen op een half veld. Hierbij geldt dat het 

eerstgenoemde team aan de kant van de tribune begint en dat het andere team de aftrap 

neemt. 

 

 Bij de aftrap, bij een intrap vanaf de zijlijn en bij vrije trappen wordt door de 

tegenpartij een afstand van minimaal 5 meter in acht genomen. NIEUWE REGEL: ER 

MAG BIJ EEN UITBAL ZOWEL INGEDRIBBELD WORDEN ALS INGETRAPT. 

LET OP: DEZE SPELER MAG NIET SCOREN. Een corner wordt ook op deze 

manier genomen. Let op: Hieruit mag wel direct worden gescoord. 

 

 Uit vrije trappen en uitballen mag nooit direct worden gescoord. 

 

 Wordt de bal tegen het plafond geschoten dan krijgt de tegenpartij een vrije trap op de 

plaats waar die bewuste speler de bal schoot. Wordt de bal vanuit het eigen doelgebied 

tegen plafond getrapt dan geldt een indirect vrije trap buiten de cirkel. 

 

 Onder 9- en Onder 11- spelen 4 tegen 4 met een keeper, Onder 13- (groot veld) speelt 

5 tegen 5 met een keeper. 

 

 SLIDINGS ZIJN ABSOLUUT NIET TOEGESTAAN! 

 

 Terugspelen op de keeper mag. 

 

 Bij een achterbal of na het terugspelen van de bal brengt de keeper de bal met de 

hand weer in het veld. De zgn. DROPKICK mag dus niet, 

Als dit bij Onder 9- problemen geeft, kan er in overleg met de toernooicommissie van 

afgeweken worden. 

 

 Voor een gewonnen wedstrijd krijgt men 3 punten en voor een wedstrijd die in een 

gelijk spel eindigt krijgt men 1 punt. 

 

 Bij het gelijk eindigen in de poule beslist het doelgemiddelde wie de winnaar is. 

Als dat ook gelijk is, beslist de uitslag van de onderlinge wedstrijd wie er hoger 

eindigt. 

 

 Onvoorziene omstandigheden worden door de toernooicommissie beslist. 

 

 

 


