
                   
              Spelregels: 
 
 

1) Samenstelling van de ploegen: 
 Elke ploeg bestaat uit 6 spelers, waarvan 1 doelwachter. 
 
 Elke ploeg bevat minimum 2 meisjes. Er moeten steeds 2 

meisjes  op het veld staan. 
 

2) Het speelveld: 
 De wedstrijden worden op het pleintje gespeeld. Dit wil 

zeggen dat aangepaste kledij aangewezen is. 
    Voetbalschoenen zijn niet toegelaten!  

(niet alle kinderen hebben dit) 
 

3) Start van een wedstrijd: 
 Voor de start van een wedstrijd krijgt een ploeg uit een 

lager leerjaar een voorsprong tegen een ploeg uit een 
hoger leerjaar. Deze voorsprong hangt af van het 
leeftijdsverschil. Even een voorbeeld: Een ploeg uit het 
tweede leerjaar start met een 2-0 voorsprong tegen een 
ploeg uit het vierde leerjaar.  

   Deze regel geldt voor alle klassen!                                    
   Vanaf de halve finales start elke wedstrijd met 0-0! 
  
 De ploegen van het eerste, tweede of derde leerjaar mogen 

tegen de hogere leerjaren een leerling van het zesde of  het 
vijfde in hun doel VRAGEN! Concreet betekent dit:  

   1L krijgt een doelman als ze tegen 3L, 4L, 5L en 6L spelen! 
   2L krijgt een doelman als ze tegen 4L, 5L en 6L spelen! 
   3L krijgt een doelman als ze tegen 5L en 6L spelen! 
 
 
 



  1L, 2L en 3L mag steeds zes spelers van de eigen klas   
   opstellen +  de doelman van een hoger leerjaar!  
  (7 spelers dus!)  
   De andere klassen mogen steeds maar zes spelers opstellen    
   (5 spelers + doelman) 
  
 Men mag enkel tijdens de rust van doelwachter wisselen, 

tenzij de scheidsrechter beslist om dit ook tijdens de 
wedstrijd zelf toe te staan.  

  

 De ploeg die de toss wint, mag als eerste aftrappen. 
 

4) Speelduur: 
 Een wedstrijd duurt ongeveer 2 keer 10 minuten. 
 

5) Vervangingen: 
 Vervangingen zijn vrij toegestaan tijdens de wedstrijd. 

De leerlingen spreken dit zelf af en trachten dit op een vlotte 
manier te laten verlopen. We rekenen op een sportieve 
houding van iedereen. Dit wil natuurlijk zeggen dat alle 
spelers voldoende speelgelegenheid krijgen!  
Dus niet steeds dezelfde spelers vervangen. Iedereen 
draagt zijn steentje bij! Ook de beste voetballers gaan dus 
ook op een eerlijke manier enkele minuutjes naar de kant! 
Om dit nog vlotter te laten verlopen, zal een leerling van 
6L om de 2 minuten een signaal (toeter) laten horen, zodat 
je weet wanneer er 2 minuten voorbij zijn! Dit kan een 
handig hulpmiddel zijn om te wisselen! 
Let wel op!!! Er moeten steeds 2 meisjes op het veld blijven 
staan, maar dat mogen er ook meer zijn! 

 

6) Wat als de bal buiten het speelveld is? 
 De bal wordt opnieuw in het spel gebracht door een inworp. 
      Een inworp mag niet rechtstreeks in het doel belanden.  
 Hoekschoppen worden genomen. 
 De keeper mag de bal nooit uit de hand uittrappen. 
   Ofwel gooit hij de bal uit, ofwel legt hij de bal op de grond     



om uit te trappen. Deze uittrap mag nooit rechtstreeks in het 
doel  van de tegenstrevers belanden.   
      
 Een speler van de tegenpartij mag een doelman die de bal   
 op de grond heeft gelegd om uit te trappen NOOIT   
 aanvallen! Op zo’n  moment ligt het spel telkens even stil!    
 De doelman mag pas worden aangevallen van zodra hij de  
 bal met zijn voet heeft beroerd.  
 
 

7) Buitenspel: 
 Buitenspel telt niet. 
 

8) Overtredingen: 
 Een terugspeelbal met de voet naar de keeper mag WEL 

met de handen gepakt worden. 
 Grove overtredingen worden bestraft met een gele of een 

rode kaart. Indien een speler een gele kaart krijgt, moet hij 
het speelveld verlaten, maar mag hij vervangen worden 
door een andere speler. Na 5 minuten straftijd kan zijn 
ploeg opnieuw op hem beroep doen.                                
Een rode kaart of twee keer geel in dezelfde wedstrijd  
betekent dat de speler wordt uitgesloten voor deze wedstrijd 
en niet meer mag vervangen worden.                              
Deze speler kan dan ook voor de volgende wedstrijden 
worden geschorst.  
Er wordt nog steeds veel belang gehecht aan sportiviteit. 
Het is de bedoeling dat elk kind plezier beleeft aan de  
GOEZO!-CUP. Onsportief gedrag zal dan ook bestraft 
worden met een gele kaart.   

 Een vrije trap mag rechtstreeks op doel genomen worden. 
De tegenpartij mag een muur plaatsen. 
Zij moeten zich wel op 5m van de bal opstellen. 

 Correct uitgevoerde slidings zijn toegestaan, behalve tegen 
ploegen van het 1steen 2de.   
De scheidsrechter kan een sliding echter altijd als   
gevaarlijk beoordelen en toch een overtreding fluiten. 

 



9) Andere belangrijke regels: 
 

 Deelnemen is belangrijker dan winnen!!! 
 Speel Fair!!! Je kan er zelfs een beker mee winnen! Na 

elke wedstrijd worden er aan beide ploegen punten voor 
deze beker toegekend. De punten kunnen variëren         
van 0 (= erg onsportief gedrag) tot 10 (= zeer sportief). 

   Deze punten verdien je als ploeg, maar elke speler heeft   
   een belangrijk aandeel! Elke ploeg heeft even veel  
   wedstrijden om punten te verdienen voor de  
   FAIRPLAYBEKER! Ploegen die de finalerondes halen  
   kunnen tijdens deze wedstrijden enkel strafpunten krijgen  
   indien er niet meer fair of sportief wordt gespeeld!  
 Wat vinden wij sportief? 
 Handjes schudden na de wedstrijd aan de tegenpartij en de 

scheidsrechter. 
 Elkaar aanmoedigen, ondanks alles! 
 De kinderen van de lagere klassen ook het plezier gunnen van zelf een 

doelpunt te scoren. Denk dus ook aan het speelplezier en niet aan om 
ter meeste goals maken,… 

 Zich kunnen neerleggen bij een nederlaag en bij beslissingen van de 
scheidsrechter.  

 Ook supporters moeten zich sportief gedragen. Onsportieve supporters 
moeten het stadion (ons pleintje) verlaten! Aanmoedigen is de 
boodschap, niet afbreken! 

 Het vlot laten verlopen van de vervangingen en iedereen 
VOLDOENDE laten meespelen! 

 De scheidsrechters hebben altijd gelijk!!! 
 Tegenspreken wordt niet geduld en kan met een gele kaart 

bestraft worden. 
 Twee leerlingen van het zesde kunnen lijnrechter spelen, 

tenzij hun ploeg zelf moet voetballen. 
 Enkel leerlingen van eenzelfde klas mogen hun klasgenoten 

komen aanmoedigen (supporteren!!!). Als een wedstrijd om 
12u.25 wordt gespeeld, mogen de supporters hun 
boterhammetjes op het pleintje opeten. De spelers eten na 
de wedstrijd op de speelplaats. Iedereen zorgt dan zelf  voor 
een drankje!   


