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Inleiding:
Dit is het draaiboek voor de aanvoerders/spelers van zaalvoetbalteams en de reglementen
binnen de vereniging EBZV’85. Elke aanvoerder/leider/speler is verantwoordelijk voor bepaalde
zaken. In dit document zijn de belangrijkste taken opgenomen, samen met wat nuttige
inhoudelijke informatie. Lees het draaiboek goed door, neem de inhoud in je op en
communiceer deze informatie door naar de rest van je team.
Algemene gegevens EBZV’85
p/a Zijdestraat 14
7621 TJ Borne
074-2660543
Website: www.ebzv.nl
E-mail: info@ebzv.nl
Facebook: www.facebook.com/ebzv85
Twitter: www.twitter.com/ebzv85
Instagram: www.instagram.com/ebzv85
SNS Bank Borne: NL80SNSB0935438394
Verenigings nummer: BBKV82Y
Sporthal ’t Wooldrik
’t Wooldrik 2
7621 AH Borne
074-2663096
Sporthal code: FFGF87R
Contactgegevens Bestuur EBZV’85
Naam
Ton Vergeer

Contact
zie www.ebzv.nl
of via info@ebzv.nl

Functie
Voorzitter

Ronald de Vries

zie www.ebzv.nl
of via info@ebzv.nl

(Wedstrijd) Secretaris/Ledenadministratie

Hans Riezebeek

zie www.ebzv.nl
of via info@ebzv.nl

Penningmeester

Marcel ten Heggeler

of via info@ebzv.nl
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Uitgangspunten
Leden van EBZV’85 tonen in gedrag en woord respect voor andere leden, vrijwilligers,
medespelers, tegenstanders, scheidsrechters en supporters, ongeacht herkomst, huidskleur,
geslacht, handicap of godsdienstige overtuiging. Aanwijzingen, gegeven door vrijwilligers,
betrekking hebbend op zaken op en rond de sportaccommodaties worden opgevolgd.
Leden van EBZV’85 praten met respect over de vereniging en proberen anderen voor de
vereniging te interesseren.
De leden van EBZV’85 behandelen materiaal en gebouwen alsof het hun eigendom is en gaan
er zorgvuldig mee om.
Tenue
Teams welke in competitie verband uitkomen voor EBZV’85 zijn verplicht te spelen in de
voorgeschreven tenues met de clubkleuren van de vereniging. Tenues zijn blauw/geel met een
blauwe broek.
Teams zijn zelf verantwoordelijk voor de sponsoring, aanschaf en het wassen van de tenues.
Teamindeling
Elke zaalvoetbalteam heeft minimaal 7 à 8 spelers nodig. Het bestuur moet in het bezit zijn van
een lijst met namen van alle teamleden en elke speler moet lid zijn van EBZV’85. Mocht een
teamlid nog niet lid zijn van de vereniging, dan zal de aanvoerder dit melden aan het bestuur.
De nieuwe speler moet zich aanmelden en alle gegevens naar de leden administratie sturen.
Aanmelden kan gedurende het hele seizoen.
Indien een team zich wil afmelden, moet het verzoek schriftelijk binnen zijn bij de secretaris
voor 30 april van het lopende seizoen, dit i.v.m. de inschrijving voor teams bij de KNVB.
Opzegging van het individuele lidmaatschap kan uitsluitend per email info@ebzv.nl en dient
vóór 1 juni te geschieden. Het lidmaatschap eindigt dan per 1 juli daaropvolgend, bij einde
verenigingsjaar. Ook een tussentijdse afmelding wordt gezien als een opzegging vóór de
eerstvolgende 1 juni: het lidmaatschap eindigt ook dan per 1 juli daaropvolgend, bij einde
verenigingsjaar.
Tussenpersoon
De leider is het primaire aanspreekpunt van zijn team. Zijn/haar taak is dan ook om als
tussenpersoon te dienen tussen de vereniging en de rest van het team en verzorgt de
contacten met het bestuur. Vrijwel al het contact tussen de vereniging en de rest van het team
zal via de leider verlopen. Het is dus belangrijk dat de leider goed bereikbaar is via e-mail en
telefoon.
Wedstrijdformulieren via Wedstrijdzaken App:
Het wedstrijdformulier wordt via de KNVB Wedstrijdzaken App opgemaakt en verstuurd, alle
EBZV-teams dienen er voor te zorgen dat er een smart Phone met internet verbinding
beschikbaar is en dat de Sportlink app geïnstalleerd is. Teamleider, aanvoerder of reserve
aanvoerder is verantwoordelijk dat het formulier digitaal wordt opgemaakt.
Indien een uitslag foutief is ingevoerd door de scheidsrechter, kan via de tab uitslagen, dan de
knop rechtsboven in het scherm, bezwaar worden gemaakt bij de KNVB. Dit dient door de
Teammanager te gebeuren.
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Spelersopkomst
Inventariseer ruim voor de wedstrijd of het team genoeg mensen heeft voor de komende
wedstrijd. Mocht het team mensen te kort komen, dan kun je contact opnemen met andere
aanvoerders/leiders. Een invaller moet lid zijn van EBZV’85 om mee te kunnen doen.
Als het team geregeld met te weinig mensen zit voor wedstrijden, bijvoorbeeld door regelmatige
afzeggingen, geef dit dan ook aan. Het bestuur kan er dan voor zorgen dat er evt. meer spelers
in het team geplaatst worden.
Als je team een bepaalde wedstrijd niet kan spelen, geef dit dan altijd door aan de
wedstrijdsecretaris. Eventueel kan de wedstrijd verplaatst worden of valt er iets te regelen met
de tegenstander. Bij het niet op komen dagen van een team, moet EBZV’85 de zaalhuur en een
boete betalen. Deze boetes zullen dan verhaald worden op het team.
Kleding geld
1 keer per seizoen int EBZV eenmalig een bedrag van 10 euro onder de noemer “kleding geld”.
Dit geld wordt gereserveerd door EBZV. Elk team van EBZV kan hierop aanspraak maken voor
de aanschaf van bv. keeperhandschoenen, een bal o.i.d. Een EBZV-team kan hier aanspraak
op maken 1 keer per jaar of 1 keer per 2 jaar (ligt aan de grootte van de aanschaf).
Vreemde situatie tijdens een wedstrijd
Mocht er zich tijdens een wedstrijd een (vreemde) situatie voordoen, zoals een rode kaart, geen
scheidsrechter, een tegenstander die niet komt opdagen etc. meldt dit dan aan de
wedstrijdsecretaris. De wedstrijdsecretaris neemt contact op met de KNVB. Neem nooit zelf
contact op met de KNVB, dit moet namelijk altijd via het bestuur lopen.
Wedstrijdprogramma
Het wedstrijdprogramma van jouw team staat op de website van EBZV (www.ebzv.nl) en de
voetbal.nl/wedstrijdzaken app.
Leiders/spelers zijn zelf verantwoordelijk om te kijken via internet/app wanneer zij moeten
spelen.
Als je info wilt toevoegen op de website, bv. een foto of een verslag, stuur dan een e-mail naar
de webmaster, via info@ebzv.nl .
Website KNVB
De KNVB website (www.voetbal.nl) is wat betreft wedstrijdinformatie het meest actueel.
Scheidsrechters
EBZV’85 tracht bij thuiswedstrijden een scheidsrechter te regelen. De vereniging heeft
enkele gediplomeerde scheidsrechters die soms de wedstrijden fluiten.
Houdt er rekening mee dat jouw team zelf een scheidsrechter dient te regelen voor een
thuiswedstrijd.
Respecteer en accepteer de beslissingen van de scheidsrechters, waar dan ook. Door de
aanwezigheid van een scheidsrechter kunt u sporten. Net zoals u fouten maakt in de wedstrijd
kan de scheidsrechter dat ook.

EBZV’85
Zijdestraat 14
7621 TJ Borne

E-mail: info@ebzv.nl
Internet: www.ebzv.nl
4 van 7

Draaiboek / Reglementen

Sporthal Het Wooldrik
Eerst spelende team op de vrijdag (19.00 uur) moet de doeltjes en het scorebord plaatsen.
Laatst team op de vrijdag moet de doeltjes en het scorebord opruimen/ophangen.
Elk team krijgt een "druppel" voor de verlichting en toegang van de sporthal. Deze dient bij
beëindiging lidmaatschap weer ingeleverd te worden. Bij verlies zal 25 euro in rekening
gebracht worden.
Het is verboden te roken in het Wooldrik.
Baaldag/Snipperdag
Het is per seizoen mogelijk per team voor één wedstrijd een baaldag/snipperdag aan te
vragen. Deze aanvragen worden in de periode van start competitie tot en met het eerste
volledige weekend van de maand maart verleend voor wedstrijden die in die periode zijn
vastgesteld. Het is niet mogelijk een snipperdag aan te vragen voor een bekerwedstrijd.
De snipperdag kan aangevraagd worden bij de wedstrijdsecretaris tot 1 maart van het
lopende seizoen, daarna wordt de baaldag niet meer in behandeling genomen door de
KNVB. Kosten van de baaldag zijn voor rekening van het team.
Rode kaarten
Het kan gebeuren dat er iemand tijdens de wedstrijd een rode kaart krijgt. Bij twee keer een
gele kaart volgt geen schorsing. Gaat het echter om een directe rode kaart, dan is dit wel het
geval en volgt er ook een boete. Deze speler is per direct geschorst tot nader bericht. De
aanvoerder moet de rode kaart melden aan de wedstrijdsecretaris. De boetes zullen verhaald
worden op deze persoon of het team.
Alcohol
Voor of tijdens de wedstrijd mogen door deelnemers aan sportactiviteiten geen alcoholische
dranken worden genuttigd. Beschonken mensen wordt de toegang tot de zaal ontzegd.
Kantine
Respecteer de kantineruimte en die van een andere vereniging. Na de wedstrijd kan hier wat
genuttigd worden. Laat geen rommel achter. Gedraagt u zich behoorlijk, ook naar het
bedienend personeel.
Respecteer de sluitingstijden zoals die vastgesteld zijn. Het bedienend personeel moet namelijk
nog opruimen en schoonmaken.
Persoonlijke bezittingen
Laat waardevolle spullen, zoals geld en horloges en mobile telefoons nooit in de kleedkamers
achter, maar geef deze in bewaring bij de begeleider c.q. coach.
Het bestuur of de vereniging is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke
eigendommen.
Houd de kleedkamers bij ons en ook bij de andere verenigingen netjes.
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Privacy wet (AVG/GDPR)
Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking.
Deze Europese privacywet (GDPR – General Data Protection Regulation) bevat de regels voor
het (automatisch) verwerken van persoonsgegevens. De AVG zal de privacy rechten van
mensen scherper gaan waarborgen.
Informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens.
EBZV'85 respecteert jouw privacy. In de Privacyverklaring (zie ook www.ebzv.nl) van EBZV'85
willen wij je op een heldere, transparante, eenvoudige maar correcte manier informeren
wanneer, waarom en hoe de club persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt.
Dit van personen die ons persoonsgegevens verstrekken via de website en toepassingen van
de club of bij registratie bij EBZV'85.
Spelregels
Hieronder staan de belangrijkste spelregels voor zaalvoetbal. Neem deze goed door en laat ze
ook door de rest van het team lezen.
Overtredingen zijn:
 Het maken van lichamelijk contact (dus ook als aanvaller ingedraaid achteruit lopen)
 Grof spel (ook al speel je de bal)
 Buitensporige inzet (ook al speel je de bal)
 De tegenstander van achteren aanvallen
 Duw of schouderduw
 Sliding of iets wat er op lijkt (je hoeft dus niet volledig te liggen, letterlijk: met de voet
over de grond glijdend)
 Geen afstand houden bij vrije trap of intrap (5 meter)
 Langer dan 4 seconden over het nemen van een spelhervatting doen
 Vasthouden
 Bewust of onbewust hands, tenzij het lichaamsbescherming is
Regels wat betreft de keeper:
 Hij mag nooit een bewuste terugspeelbal pakken, ook geen kopbal of via de borst (dit
wordt bestraft met een indirecte vrije trap)
 Als hij met de benen naar voren uitkomt, is dit gewoon een sliding en maakt hij dus een
overtreding
 Hij mag de bal op eigen helft slechts 4 seconden in zijn bezit hebben
 Na een achterbal moet de keeper het spel hervatten met zijn handen, met zijn voeten is
niet toegestaan.
 Uiteraard mag een keeper wel het spel hervatten met zijn voeten als hij de bal in bezit
krijgt.
Enkele opmerkingen
 Een lijn hoort bij het veld dat het begrenst, dus een bal is pas uit het speelveld als die
volledig over de lijn is
 De bal moet bij een aftrap eerst naar voren worden gespeeld, voordat hij mag worden
teruggespeeld
 De vrije trap die volgt op een overtreding binnen het strafschopgebied, moet worden
genomen vanaf de 6-meterlijn (rand van het strafschopgebied), nooit binnen de 6
meter.
 Een penalty moet ook worden genomen vanaf de 6-meterlijn
 Het streepje op 7 a 8 meter van de goal of de stippellijn op 9 meter hebben geen
enkele betekenis in zaalvoetbal
 Als 2 spelers op reglementaire wijze proberen de bal af te pakken van een
tegenstander, dan is dit geen overtreding
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Een gele kaart en 2 minuten tijdstraf moet worden gegeven voor:
 Onsportief gedrag
 Commentaar op de leiding
 Herhaaldelijk de regels overtreden
 Foutief wisselen (wissel moet tussen 5 en 10 meter van de middenlijn, hier zijn
streepjes voor aangegeven, de een mag pas het veld in als de ander er uit is!)
 Opzettelijk geen afstand houden
 Ruw/gevaarlijk je tegenstander aanvallen
 Vasthouden
 Spelbederf
Een rode kaart, 5 minuten tijdstraf en verwijdering uit de zaal, moet gegeven worden voor:
 Ernstig gemeen spel of een gewelddadige handeling
 Grove taal
 Doorgebroken speler onreglementair stoppen
 Opzettelijk hands binnen de 6-meterlijn om een scoringskans te ontnemen
 Tackle van achteren
 2x geel
Een tijdstraf betekent dat het team gedurende de tijdstraf met een speler minder speelt. Het
team mag gedurende deze periode niet aangevuld worden met een andere speler. Wordt er
binnen de tijdstraf gescoord door de tegenstander, dan mag het team weer met 1 speler
worden aangevuld.
Als er op dat moment 2 spelers een tijdstraf hebben, moet er dus nog steeds 1 langs de kant
blijven. Hebben de teams tijdens het doelpunt allebei evenveel spelers (dus allebei 3 of allebei
4) dan mag er NIET worden aangevuld.
Als er 3 spelers tegelijk een tijdstraf hebben, zijn er te weinig spelers aanwezig en zal conform
het KNVB reglement de wedstrijd gestaakt worden.
Het team dat dit veroorzaakt wordt automatisch schuldig bevonden voor staken van de
wedstrijd en zal een boete krijgen en 1 winstpunt in mindering.
De volledige en officiële spelregels voor zaalvoetbal staan in een apart pdf bestand op de
KNVB website.
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