
 
Familie toernooi 2019 
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1 De Verwennerij       

2 Fam. Ratjetoe       

3 Fam. Van Hout       

4 Fam. Van Dongen       

5 Fam. El Batio       

6 Fam. De staken en Dekkers       



 
 

Veld 1 

 

Tijd Thuis Uit Scheidsrechter Uitslag 

13:00 De Verwennerij Fam. Ratjetoe  
 13:25 Fam. El Batio Fam. De staken en Dekkers  
 13:50 Fam. Ratjetoe Fam. El Batio  
 14:15 Fam. Ratjetoe Fam. Van Hout  
 14:40 Fam. De staken en Dekkers De Verwennerij  
 15:05 Fam. Van Dongen Fam. El Batio  
 15:30 Fam. Ratjetoe Fam. Van Dongen   

15:55 De Verwennerij Fam. El Batio   

     

     



 
 

 

 

Veld 2 

Tijd Thuis Uit Scheidsrechter Uitslag 

13:00 Fam. Van Hout Fam. Van Dongen   

13:25 De Verwennerij Fam. Van Hout  
 13:50 Fam. De staken en Dekkers Fam. Van Dongen  
 14:15 De Verwennerij Fam. Van Dongen  
 14:40 Fam. El Batio Fam. Van Hout  
 15:05 Fam. Ratjetoe Fam. De staken en Dekkers  
 15:30 Fam. Van Hout Fam. De staken en Dekkers  
      

     

     



 

Wedstrijdreglement familietoernooi 2019 

 

1. Ieder team bestaat uit een keeper en 6 veldspelers. 
2. Vervangingen en wissels zijn onbeperkt toegestaan. 
3. De wedstrijden worden geleid door officiële scheidsrechters van de KNVB en/of clubscheidsrechters. 
4. De wedstrijdduur bedraagt 1 x 20 minuten 
5. De deelnemende teams dienen zich 20 min. voor aanvang van hun eerste wedstrijd te melden bij het 

toernooisecretariaat. 
6. Is een team 5 min. na aanvang van hun wedstrijd niet aanwezig op het speelveld, verliest het 

desbetreffende team de wedstrijd met 3-0. 
7. De deelnemende teams worden verdeeld in 1 poule en spelen één wedstrijd tegen elke tegenstander. 
8. De puntentelling is als volgt Bij winst: 3 punten. Bij gelijkspel: 1 punt. Bij verlies: 0 punten.  
9. Bij het gelijk eindigen van een of meer teams is het doelsaldo beslissend. Is dit gelijk dan beslist het 

doelgemiddelde. Is dit ook gelijk, dan worden er strafschoppen genomen (6 verschillende spelers om en 
om, is de stand dan nog gelijk dan wordt er door de teams om en om en door iedere keer een andere 
speler een strafschop genomen, net zolang tot er een beslissing komt). De scheidsrechter bepaalt op 
welk doel de strafschoppen worden genomen. Door middel van de toss wordt bepaald welk team begint 
met het nemen van strafschoppen. 

10. De scheidsrechter kan een speler voor 2 minuten, voor 5 minuten of voor de hele wedstrijd uit het veld 
sturen. Tijdens deze tijdstraf mag de bestrafte speler niet gewisseld worden. Indien een speler voor de 
gehele wedstrijd uit het veld wordt gestuurd, dan beslist de toernooileiding of dit voor de gehele dag 
geldt of voor een bepaald aantal wedstrijden. 

11. Een team dat onreglementair de uitslag beïnvloedt wordt door de toernooileiding direct geroyeerd. 
12. De thuisspelende ploeg trapt als eerste af. 
13. Elk team dient te zorgen voor een eigen tenue. 
14. Elk team dient te zorgen voor een grensrechter. Bij afwezigheid van de grensrechter dient een 

wisselspeler te vlaggen. 
15. Slidings zijn ten strengste verboden. Overtredingen worden bestraft met een directe vrije trap, met 

uitzondering van overtredingen begaan in het doelgebied. Hiervoor zal een strafschop worden 
toegekend. De afstand voor een strafschop is 8 meter. Alle spelhervattingen dienen binnen 5 seconden 
plaats te vinden. 

16. De buitenspelregel wordt niet toegepast. 
17. Wanneer de bal in zijn geheel over de zijlijn is gegaan moet deze via een intrap weer in het veld worden 

gebracht. Bij een intrap dient de tegenpartij een afstand van tenminste 5 meter in acht te nemen. 
18. Wanneer de bal in zijn geheel over de doellijn is gegaan (met uitzondering van het doelvlak) en het 

laatst door een speler van de aanvallende partij is aangeraakt, dan moet deze door de keeper van de 
verdedigende partij weer in het spel worden gebracht door het gooien of rollen van de bal. De keeper 
mag de bal zowel bovenhands als onderhans uitgooien. 

19. Corners worden niet genomen, bij de derde corner wordt een penalty toegekend. 
20. Bij het terugspelen van de bal naar de keeper worden dezelfde regels gehanteerd als op het normale 

speelveld. Houd hier dus rekening mee!!! 
21. Er kan gescoord worden vanaf het hele speelveld. Men mag niet rechtstreeks scoren vanaf de aftrap en 

uit een intrap. 
22. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie in overleg met de 

scheidsrechter(s). 
 


