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1. Organisatie 
 

a) Sportcommissie KL 
De Sportcommissie KL is verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en 

nazorg van de sportkalender activiteiten. Hierbij worden ze ondersteund door o.a. 
personeel van de LO/Sportorganisatie. Voor algemene informatie over de 
sportkalender en/of dit specifieke evenement kunt u terecht bij: 

 Hoofd Sportcommissie KL : Elnt Anthony de Miranda 06-83646007 
 Stoo Sportcommissie Kl  : Smi René de Jager      0610487535 

 
b) Wedstrijdleiding 

Wedstrijdleiding : Elnt Anthony de Miranda 

Hoofdscheidsrechter : Aooi Gerard Briene 
 

c) Wedstrijdsecretariaat 
Aooi René de Jager 

 

d) Accommodatie 
 

Valkenhuizen 
Beukenlaan 13 
6823 MA Arnhem 

Tel. 026 3620621 
 
 

2. Chronologisch overzicht 
 

Tijdstip:         Programma: 

 

07.45-08.15 uur: Melden deelnemende teams bij de wedstrijdleiding 

                          Tenue: sporttenue. 

09.00 uur:       Aanvang wedstrijden in de voorronde. 

???? uur:       Prijsuitreiking in de sporthal (direct na de wedstrijden) 
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3.Huishoudelijke mededelingen 
 

 Als gastheer van deze accommodatie, verzoekt de organisatie dat iedereen zich 

houdt aan de onderstaande bepalingen: 
 Het is niet toegestaan; 

a) te spelen op schoeisel, welke zowel binnen als buiten wordt gebruikt; 
b) te roken in de accommodatie; 
c) te voetballen in de gangen en in de kleed- / douche ruimte; 

d) zowel de organisatie, evenals de beheerder van deze accommodatie zijn in 
het geheel niet verantwoordelijk voor vermissing van persoonlijke 

bezittingen. 
 Er mag in de kantine, kleedkamers en de speelhal géén meegenomen etenswaren of 

drank genuttigd worden. Er is een bedrijfsrestaurant aanwezig. Er mag binnen niet 

gerookt worden. 
 De kleedkamerindeling hoort u bij het melden. 

 U dient er rekening mee te houden dat als u niet hoeft te spelen, u ingezet kunt 
worden als lijnrechter.  

 DOOR DE ORGANISATIE WORDT GÉÉN LUNCHPAKKET VERSTREKT!  
 Er is een verzorger aanwezig. 
 

4. Wedstrijdreglement 

 

Regelgeving 
 Gespeeld wordt volgens de regels van de KNVB (m.u.v. de speeltijd). 

 Wedstrijdduur : 1 x 15 minuten 
 Ieder team dient 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd bij het speelveld te zijn. 

 Het inzetten van meer dan 11 speelsters of niet gerechtigde speelsters, zal 
diskwalificatie tot gevolg hebben. 

 Een team heeft recht op een rustpauze van minimaal 10 minuten tussen 2 

wedstrijden. Dit geldt niet bij een verlenging vanwege een strafschoppenserie. Dan 
dienen de teams zich te houden aan het tijdschema, welke bekend gesteld wordt door 

het wedstrijdsecretariaat.  
 Puntentoekenning: bij winst 3 punten, gelijkspel 1 punt en verlies 0 punten. 
 De scheidsrechter geeft het werkelijke begin- en eindsignaal. 

 Het eerstgenoemde team op het wedstrijdformulier heeft de aftrap. Het andere 
team heeft de keuze van de speelveldhelft. 

 Ieder team dient een goedgekeurde wedstrijdbal mee te nemen. De scheidsrechter 
bepaalt met welke bal er gespeeld gaat worden.  
Teamsamenstelling: - Een coach/verzorger 

- Maximaal 11 speelsters 
- Een grensrechter 

Tenue 
 Ieder team dient te beschikken over 2 sets wedstrijdshirts van verschillende kleur. 
 De shirts dienen voorzien te zijn van borst- en rugnummers. 

 Het eerstgenoemde team past de kleur van het shirt aan als de scheidsrechter dat 
noodzakelijk acht. 

 De aanvoerder dient herkenbaar te zijn door het dragen van een armband. 
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Consequenties 
 Per wedstrijd normale tijdstraffen. Na het uit het veld sturen bepaalt de Sportcom-

missie KL de strafmaat i.o.m. de wedstrijdleider en de hoofdscheidsrechter. 
 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. 

 In bijzondere gevallen kan een speelster voor de rest van het toernooi worden 
uitgesloten van deelname. Dit geschiedt na overleg tussen: 
-Wedstrijdleider 

-Hoofdscheidsrechter 
-En betrokken scheidsrechter 

 Een speelster welke geschorst is, moet zich voor aanvang van een wedstrijd van 
haar team melden bij de hoofdscheidsrechter. 
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5. Eindklassement 
 

 Het eindklassement in de poule wordt bepaald door het aantal behaalde 
wedstrijdpunten. Bij een gelijk aantal punten in de poule wordt de eindrangschikking 
als volgt bepaald: 

a) Onderling gespeelde wedstrijd; 
b) Scoresaldo van de gehele poule; 

c) Aantal doelpunten voor; 
d) Strafschoppen serie. 

 

 Indien er in de finaleronde wordt gespeeld in een fase-afvalsysteem dan geldt het 
volgende: 

- Bij een gelijke eindstand na een wedstrijd wordt de winnaar bepaald door het 
nemen van een serie van 3 strafschoppen per team door 3 verschillende 
speelsters (om en om). 

- Geeft dit nog geen beslissing dan wordt de strafschoppenserie voortgezet door de 
rest van het team (om en om door steeds een andere speelster tot van 1 team 

alle speelsters geweest zijn), net zolang tot de beslissing is gevallen (gemiste 
strafschop). 

- Indien er strafschoppen worden genomen, vervalt het recht op een rustpauze van 
minimaal 10 minuten tussen 2 wedstrijden. 

 
 

6. Speelschema 
 

WEDSTRIJDSYSTEEM CATEGORIE D: 

 
 Afhankelijk van het aantal inschrijvingen 
 Bij gelijk eindigen van twee of drie teams in de poule beslist achtereenvolgens: 
     -onderling gespeelde wedstrijd 

-score-saldo (uit eindstand poule); 
-aantal doelpunten voor (uit eindstand poule) 

-strafschoppen (zie pt 5), bij drie gelijk geëindigde teams gebeurt het in de 
volgorde:  
A-B, verliezer A/B-C en winnaar A/B-C 

 Wedstrijdduur: 1 x 15 minuten incl. de finale.  
 Bij gelijke stand na een wedstrijd in de faseafval, wanneer dit wordt toegepast, zal 

de uitslag worden verkregen door het nemen van strafschoppen. Er wordt een serie 
van drie (3) strafschoppen genomen, daarna conform spelregels zaalvoetbal van de 
KNVB. 

  

DAAR, WAARIN DIT REGLEMENT NIET VOORZIET BESLIST DE 
WEDSTRIJDLEIDING! 
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7. Prijsuitreiking / prijzen 
  
 Voor de categorie D zijn 3 prijzen beschikbaar, zowel het team als individueel. 
 Prijsuitreiking vindt plaats, direct na afloop van de laatste wedstrijd. 

8. Selectie KL team 
 
 Op 8 April 2020 zal het Nationaal Militair Kampioenschap zaalvoetbal voor zowel 

dames als heren worden gehouden in Den Helder! 

 De KL formeert in 2019 een KL-breed geselecteerd team om de KL te 
vertegenwoordigen op het Nationaal Militair Kampioenschap zaalvoetbal te Den 
Helder (zie brief uitnodiging). 

 Gegadigden kunnen zich tot 10.00 uur inschrijven bij het wedstrijdsecretariaat. Na 
de prijsuitreiking melden de speelsters, die geselecteerd zijn, zich bij de 

trainer/coach van het KL damesteam. De speelsters ontvangen de instructies voor 
de trainingsdagen en het Nationaal Militair Kampioenschap op 8 april 2020. 

 
 
9. Routebeschrijving 
 
 

Valkenhuizen 
Beukenlaan 13 
6823 MA Arnhem 

 
 
9. Uitslag 2019 
 
 

1. KMA 
2. DGLC 
3. ZE GMK 
4. 400 GNK 
5. ZE LTK 
6. NATRES 
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