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UARTIKELU U01: U UALGEMEEN 

1.1 De Arnhem- Nijmeegse Zaalvoetbal Bond (in het vervolg te noemen ANZVB) 

handelt onder de naam Stichting Zaalvoetbal Arnhem Nijmegen e.o. Beide 

namen kunnen door de stichting gebruikt worden maar het betreft één 

organisatie. 

 

1.2 Het bestuur van de ANZVB is belast met het vaststellen van en het houden 

van toezicht op de wedstrijdprogramma’s. 
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UARTIKELU U02: U UWEDSTRIJDEN 

2.1 Door het bestuur worden jaarlijks competities uitgeschreven en zo 

mogelijk wedstrijden om beker en wisselprijzen of anderszins 

georganiseerd.  

 

2.2 Zonder de toestemming van het bestuur is het niet toegestaan wedstrijden 

te laten verspelen waarin voor enige partij spelers c.q. coaches 

uitkomen die niet allen  speelgerechtigd zijn voor dezelfde vereniging. 

2.3 Bij alle wedstrijden moeten de daarvoor vastgestelde spelregels worden 

toegepast.  Voor alle door het bestuur uitgeschreven wedstrijden dan 

wel wedstrijden  waarvoor door het bestuur toestemming is verleend, zal 

voor zover mogelijk een scheidsrechter worden aangesteld. 

 

2.4 Bij alle wedstrijden mag bij ieder team een coach aanwezig zijn, die lid 

moet zijn van de vereniging. 

2.5 De coach is verantwoordelijk voor de orde en rust op de spelersbank 

alsmede de gedragingen van de spelers gedurende de tijd dat zij zich  in 

de zaal of kleedkamer bevinden, en zal zich onthouden van enig 

commentaar  op de scheidsrechter, de secr./tijdwaarnemer, en of doel-

/grensrechter 

2.6 Data van wedstrijden die vastgesteld worden zoals bekerfinales en 

eventuele beslissingswedstrijden kunnen onder geen enkele voorwaarde 

gewijzigd worden. 
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ARTIKEL 03: COMPETITIES 

3.1 Elke verenging die toetreedt tot de ANZVB zal in de regel in de laagste 

klasse worden geplaatst. 

 

3.2 Bij het samengaan van verenigingen blijft deze geplaatst in de klasse 

waartoe de hoogstgeplaatste verenging behoorde, onder voorwaarde 

dat het samengaan door  het bestuur van de ANZVB wordt 

goedgekeurd. 

3.3 Indien bij dit samengaan verengingen met meerdere teams zijn 

betrokken en de wens bestaat om met meerdere teams aan de 

(volgende) Competitie deel te nemen, zullen ook deze teams in de 

klasse uitkomen waarin zijn n.a.v. hun eindrangschikking recht  

hadden. 

 

3.4 Het bestuur kan bepalen dat het afdalen naar een lagere klasse 

geschiedt indien  een vereniging besluit om niet aan enige Competitie 

deel te nemen voor de duur van een seizoen. 

3.5 Voor de aanvang van het seizoen zal door het bestuur bekend worden 

gemaakt op  welke voorwaarden kan worden ingeschreven voor enige 

competitie. 

3.6 Behalve op zon- en erkende feestdagen alsmede van half juni tot half 

augustus  kunnen te allen tijde de wedstrijden worden vastgesteld 

3.7 Voor aanvang van elk seizoen zal het bestuur een promotie- en 

degradatieregeling, een periodetitelregeling en eventuele bekercompetitie(s) 

bekend maken.  

3.8 Door het bestuur wordt aan elk aangemeld lid van een aangesloten 

vereniging een legitimatiekaart ANZVB verstrekt. Deze vermeldt de naam 

van de vereniging en  de speler, alsmede diens voorletters en 

geboortedatum. Alle bij een wedstrijd  betrokken deelnemers, dus ook 

coach, lijnrechter en/of verzorger dienen in het  bezit van genoemde 

legitimatiekaart te zijn. Alleen het bestuur van de ANZVB is  bevoegd 

hierop wijzigingen aan te brengen. Door anderen aangebrachte  

wijzigingen maken de legitimatiekaart ANZVB ongeldig. Bij wijziging van 

een  verenigingsnaam dienen nieuwe legitimatiekaarten ANZVB te 

worden  aangevraagd. De legitimatiekaart ANZVB blijft te allen tijde 

eigendom van de ANZVB. Dit houdt o.a. in, dat de legitimatiekaart 

ANZVB ingeleverd dient te worden indien  een speler geen lid meer is van 

een vereniging 
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ARTIKEL 04: VOORWAARDEN TOT DEELNAME AAN WEDSTRIJDEN 

4.1 Een speler is gerechtigd aan wedstrijden deel te nemen bij: 

a. tenminste 16 jaar en lid van een bij de ANZVB aangesloten vereniging 

is. 

b. in het bezit is van een geldige legitimatiekaart ANZVB voor het 

betreffende seizoen. 

c. niet is geschorst dan wel is uitgesloten van deelname aan wedstrijden. 

d. speelgerechtigd is voor de verenging waarvoor hij uitkomt. 

4.2 Een speler kan deelnemen aan wedstrijden van de verenging welke hij 

verkiest, mist hij gedurende 12 maanden niet heeft deelgenomen aan 

wedstrijden als bedoeld in artikel 2, lid 1. Men dient echter altijd een 

verklaring over te leggen van de vereniging waarvoor men het laatst heeft 

gespeeld, waaruit blijkt dat men geen financiële verplichtingen meer heeft. 

4.3 Indien een speler binnen 12 maanden nadat hij namens een vereniging heeft 

gespeeld in een officiële wedstrijd, wenst uit te komen voor een andere 

vereniging, moet hij een verzoek tot overschrijving indienen bij het bestuur 

van de ANZVB door middel van een daarvoor bestemd formulier. Een 

uitzondering op dit lid is verwerkt in artikel 13. 

4.4 Het verzoek tot overschrijving dient gedaan te worden voor 30 juni van enig 

jaar. Indien het verzoek vergezeld gaat van een verklaring van geen bezwaar 

van het hoofd contactpersoon van de oude vereniging, kan overschrijving 

worden verzocht tot 31 december van enig jaar. Tussen 31 december en 30 

juni worden geen overschrijvingen verleend. Een in deze periode ingediend 

verzoek wordt geacht te zijn gedaan voor het daaropvolgende seizoen. In 

deze periode wordt per speler slechts een verzoek in behandeling genomen. 

In bijzondere gevallen is het bestuur van de ANZVB bevoegd dispensatie te 

verlenen 

4.5 De verenigingen zijn verplicht op eerste vordering van het bestuur 

legitimatiekaart(en) van speler(s), coach(es), of andere leden van de 

vereniging af te geven. De weigering om legitimatiekaarten af te geven heeft 

onmiddellijke uitsluiting van het gehele team tot gevolg tot het tijdstip, dat de 

legitimatiekaart(en) is/zijn afgegeven. 
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ARTIKEL 05: WEDSTRIJDPROGRAMMA EN WIJZIGINGEN 

5.1 Wensen ten aanzien van de indeling en het wedstrijdprogramma kunnen 

bij het  bestuur worden ingediend. 

 

5.2 Het bestuur zal ernaar streven met deze wensen rekening te houden 

doch is daartoe niet verplicht. 

5.3 Iedere vereniging is verplicht een wedstrijd te doen spelen indien zij uiterlijk 

tweemaal vierentwintig uur voor het aanvangsuur in kennis is gesteld van de 

wedstrijddag, het aanvangsuur, en de hal waarin gespeeld moet worden.  

5.4 Een vastgestelde wedstrijd kan door het bestuur worden uitgesteld indien 

daarvan tenminste 24 uur tevoren aan de belanghebbenden kennis is 

gegeven. 

5.5 a. Wijzigen op verzoek van een bij de wedstrijd betrokken vereniging zal 

alleen door het bestuur worden toegestaan, indien dit verzoek 

vergezeld gaat van een schriftelijke akkoordverklaring van de 

tegenpartij en tenminste vijf werkdagen voor de wedstrijddag in het 

bezit is van het bestuur. 

b. De kosten verbonden aan het opnieuw vaststellen van een wedstrijd 

bedoeld onder a. zijn volledig voor rekening van de vereniging die het  

verzoek doet. 

c. In de regel geldt: Maximaal 1 aanvraag per seizoen, per team en 

alleen in de reguliere competitie. Het bestuur kan in bijzondere en 

uitzonderlijke gevallen afwijken hiervan. 

5.6 Het bestuur stelt voor elke wedstrijd het aanvangsuur en de hal vast. 

5.7 Elk team is verplicht om op het vastgestelde aanvangsuur, zodra de 

scheidsrechter de spelers heeft opgeroepen, gereed te zijn. 
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ARTIKEL 06: TERUGTREKKEN VAN EEN TEAM 

6.1 Alleen met toestemming van het bestuur, kan het laagste team van een 

vereniging uit de kompetitie worden teruggetrokken mits: 

a. aan alle geldelijke verplichtingen is voldaan. 

b. aan andere door het bestuur te stellen voorwaarden is voldaan. 

 

6.2 Het terugtrekken van een team gedurende de competitie heeft tot gevolg dat: 

a. alle door het team gespeelde wedstrijden als niet gespeeld zullen 

worden beschouwd. 

b. in minder gebrachte winstpunten naar aanleiding van wedstrijden 

tegen een teruggetrokken team gehandhaafd blijven. 

c. het opnieuw deelnemen aan een volgende competitie alleen kan 

geschieden door een hernieuwde opgave met toestemming van het 

bestuur, dat hieraan bijzondere voorwaarden kan verbinden. 
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ARTIKEL 07: NIET SPELEN/UITSPELEN VAN EEN WEDSTRIJD 

7.1 Een wedstrijd wordt als niet gespeeld beschouwd indien een team op het 

officiële  vastgestelde aanvangsuur niet, met tenminste 4 spelers, tot 

spelen gereed is. 

 

7.2 De volgende gevallen worden gelijkgesteld met het niet spelen van een 

wedstrijd: 

a. het opzettelijk vormen van een zwak team 

b. het opzettelijk beneden zijn kunnen spelen van een team. 

c. het op het vastgestelde tijdstip van een wedstrijd niet kunnen tonen 

van de legitimatiekaarten ANZVB, ook al wordt deze wedstrijd daarna 

gespeeld. 

d. indien het bestuur van mening is, dat enig reglement niet juist is 

toegepast. 

7.3 Een schriftelijke mededeling aan het bestuur van de tegenpartij dat een team 

de voor haar vastgestelde wedstrijd niet zal spelen, is onherroepelijk. 

7.4 Een wedstrijd wordt als niet gespeeld beschouwd in de volgende gevallen: 

a. het door te late aanvang niet kunnen uitspelen van een wedstrijd. 

b. het voortijdig beëindigen door een der teams of beide. 

c. het staken door de scheidsrechter. 

d. het definitief dalen van het aantal spelers beneden 2 van een der 

teams. 

e. andere dan hierboven genoemde oorzaken ter beoordeling van het 

bestuur. 

 

7.5 Het bestuur en/of zo-nodig de strafcommissie zal bepalen of er sprake is van 

schuld aan het niet spelen c.q. uitspelen van een wedstrijd. 

7.6 a. Indien er sprake is van schuld aan het niet spelen/uitspelen van een 

wedstrijd kan het bestuur het betrokken team straffen opleggen 

overeenkomstig de boetelijst zoals jaarlijks voor aanvang van de 

kompetitie bekend zal worden gemaakt. 

b. Onverminderd het bepaalde onder a. heeft het bestuur de 

bevoegdheid een team uit de kompetitie te nemen door het feit dat het 

twee keer niet is opgekomen. 

c. Indien een team schuldig bevonden wordt, zal de eindstand van de 

wedstrijd worden vastgesteld op 0-3 ten nadele van het schuldige 

team. 

d. Het bestuur kan echter een niet gespeelde/uitgespeelde wedstrijd 

alsnog doen spelen indien dit voor de eindstand van de Competitie 

van belang is. Als dan vervalt de uitslag 0-3. 
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7.7 Indien er geen schuld is vastgesteld aan het niet spelen/uitspelen van een 

wedstrijd, wordt deze zo-nodig door het bestuur c.q. strafcommissie 

vastgesteld resp. laat het bestuur, op de door haar te bepalen voorwaarden, 

het niet gespeelde gedeelte van de wedstrijd later uitspelen tenzij het beslist 

dat:  

a. de op het moment van het staken bereikte stand als einduitslag wordt 

aangemerkt. 

b. voor het bestuur c.q. strafcommissie gegronde redenen bestaan een 

gestaakte wedstrijd in z’n geheel opnieuw vast te stellen. 

 

7.8 In dit artikel wordt onder het begrip wedstrijd eveneens een gedeelte 

van een wedstrijd verstaan. 

 

7.9 In dit artikel worden onder wedstrijden verstaan, de wedstrijden als 

bedoeld in lid 1 van  artikel 02. 
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ARTIKEL 08: NIET GERECHTIGDE SPELER(S) 

8.1 Bij het meespelen van (een) ongerechtigde speler(s) ongeacht op welk 

moment hij tijdens de wedstrijd bij het winnende of gelijkspelende team wordt 

ingezet heeft dit team te allen tijde met 3-0 verloren en krijgt men tevens 3 

winstpunten in mindering. Mocht(en) de ongerechtigde speler(s) deel 

uitmaken van de verliezende partij, krijgt deze partij 3 winstpunten in 

mindering. Bij een verloren wedstrijd waarin (een) ongerechtigde speler(s) is 

(zijn) uitgekomen bij de verliezende partij, blijft de uitslag van de wedstrijd 

gehandhaafd. 

 

8.2 Indien een niet gerechtigde speler aan een wedstrijd, als bedoeld in lid 2 van 

artikel 02, heeft deelgenomen, wordt hiervan, zodra de overtreding is 

vastgesteld, door het bestuur melding gemaakt in het periodiek, als bedoeld 

in lid 1 van artikel 04 algemeen reglement, en kan het bestuur de wedstrijd 

ongeldig verklaren als bedoeld in artikel 8.3 

8.3 De tegenpartij van de vereniging die in overtreding is kan ongeldigheid en 

opnieuw vaststellen van de wedstrijd verzoeken, indien aan de volgende 

voorwaarden is voldaan: 

a. binnen 5 werkdagen na de wedstrijd wordt schriftelijk controle van het 

wedstrijdformulier bij het bestuur aangevraagd, onder opgave van de 

naam van de speler(s) waarvan de ongerechtigheid wordt 

verondersteld. 

b. binnen 5 werkdagen na publicatie van de ongerechtigheid wordt een 

verzoek tot overspelen bij het bestuur ingediend. 

c. na betaling van een door het bestuur eventueel vast te stellen bedrag. 

8.4 Indien in beide teams (een) ongerechtigde speler(s) is (zijn) uitgekomen 

wordt een verzoek tot overspelen niet ingewilligd. 

8.5 Als een wedstrijd ongeldig is verklaard vanwege het meespelen van (een) 

niet gerechtigde speler(s) zal (zullen) deze speler(s) ook niet gerechtigd zijn 

tot het meespelen in de opnieuw vastgestelde wedstrijd. 

8.6 Het bestuur is niet verplicht een wedstrijd te laten overspelen, als de uitslag 

daarvan niet van invloed is op de standenlijst, voor zover het een plaats 

betreft waaraan een kampioenschap, degradatie, promotie of anderszins 

verbonden is.  

8.7 Het team dat in overtreding is krijgt 3 winstpunten in mindering. 
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ARTIKEL 09: WEDSTRIJDADMINISTRATIE 

9.1 De aanvoerder van een team of een door hem aan te wijzen ander lid van het 

team, is verplicht voor aanvang van de wedstrijd het wedstrijdformulier, voor 

zover nodig ingevuld, samen met de legitimatiekaarten ANZVB, aan te bieden 

aan de secr./tijdswaarnemer c.q. scheidsrechter. 

 

9.2 De secr./tijdswaarnemer c.q. scheidsrechter vermeldt na afloop van de 

wedstrijd: 

a. de uitslag van de wedstrijd of ingeval van staking de op dat moment 

bereikte stand, als ook de reden van het staken of het niet doorgaan 

van de wedstrijd. 

b. de onregelmatigheden, die zich hebben voorgedaan, voor, tijdens, 

of na de wedstrijd. 

c. ongevallen die zich voor, tijdens of na de wedstrijd hebben 

voorgedaan. 

9.3 De scheidsrechter of secr./tijdswaarnemer vermeld na afloop van de 
wedstrijd de  namen, de voorletters, en de ledennummers van de speler(s), 
doel- /grensrechter(s), coach(es), en/of verzorgers, die definitief uit de zaal 
zijn gezonden met vermelding van de reden. 
Door deze aantekening wordt, respectievelijk worden, de betreffende leden 
in staat van beschuldiging gesteld. De legitimatiekaart(en) van de 
betrokkene(n) wordt, respectievelijk worden, zo mogelijk door de 
scheidsrechter of secr./tijdswaarnemer ingenomen. 
 

9.4 Indien de handelingen, genoemd in de leden 2 en 3 zijn verricht, worden de 

wedstrijdformulieren ondertekend door de scheidsrechter, de 

secr./tijdswaarnemer en de beide aanvoerders. De aanvoerders worden door 

ondertekening van het wedstrijdformulier geacht kennis te hebben genomen 

van de door de scheidsrechter of secr./tijdswaarnemer op het 

wedstrijdformulier gemaakte aantekeningen. 

9.5 In de gevallen, als genoemd in lid 2 a t/m c peter aanvullen moet aan het 

bestuur worden gerapporteerd door: 

a. scheidsrechter 

b. secr./tijdswaarnemer 

c. doel-/grensrechter, indien aangesteld door het bestuur ANZVB. 

d. betrokkene(n) 

e. betrokken verenigingsbestuur 

f. andere door het bestuur of strafcommissie aan te wijzen personen 

9.6 De rapporten als bedoeld in lid 5 moeten uiterlijk 3 werkdagen na de 

wedstrijddag in het bezit van het secretariaat strafcommissie van de ANZVB 

zijn. 
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ARTIKEL 10: WEDSTRIJDKLEDING EN MATERIAAL 

10.1 Een vereniging welke aan de competitie wil deelnemen is verplicht de 

wedstrijdkleding voor haar spelers vast te stellen en deze schriftelijk aan 

het bestuur mede te delen. 

 

10.2 Na goedkeuring wordt de beschrijving van de wedstrijdkleding 

(teamkleuren) bekend gemaakt. 

10.3 Ieder team is verplicht bij elke wedstrijd in het bezit te zijn van een 

reserveshirt voor de doelverdediger. 

10.4 Een vereniging, die zijn wedstrijdkleding tussentijds wenst te wijzigen moet 

hiervan vooraf schriftelijk mededeling doen aan het bestuur. 

10.5 De spelers die aan een wedstrijd deelnemen zijn verplicht te spelen in de 

clubkleuren zoals voor hun vereniging c.q. team zijn vermeld in het 

afdelingsorgaan, met dien verstande, dat de doelverdediger in kleur 

dusdanig afwijkt dat hij duidelijk van zijn medespelers en de spelers van de 

tegenpartij te onderscheiden valt. 

10.6 Het dragen van rugnummers is verplicht waarbij deze rugnummers van de 

spelers overeenstemmen met de nummers op het wedstrijdformulier. Een 

rugnummer bestaat uit maximaal twee Arabische cijfers. De rugnummers 

moet ten minste twintig centimeter hoog zijn en voldoende contrast vormen 

ten opzichte van de wedstrijdkleding. Eventuele andere uitingen op de 

rugzijde van het shirt mogen de leesbaarheid van het rugnummer niet 

beïnvloeden. De rugnummers van de spelers van een team die aan een 

wedstrijd deelnemen of gaan deelnemen, moeten te allen tijde van elkaar 

verschillend zijn. 

10.7 Afwijkingen zijn slechts geoorloofd indien de scheidsrechter daarmee 

instemt. 

10.8 Indien twee teams een wedstrijd tegen elkaar moeten spelen en de kleding 

naar het oordeel van de scheidsrechter onvoldoende verschilt, zal het 

eerste in het programma opgenoemde team bij die gelegenheid andere 

dan de normale verenigingskleding moeten dragen, voldoende afwijkend 

van de tegenpartij. 
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10.9 Verenigingen c.q. teams die tijdens het seizoen wijziging in hun 

clubkleuren hebben aangebracht zullen te allen tijde gehouden zijn voor 

reservetenues te zorgen. 

10.10 Bezwaren tegen de kleur van de wedstrijdkleding van de tegenpartij dienen 

vóór het begin van de wedstrijd aan de scheidsrechter kenbaar te worden 

gemaakt. 

10.11 In elk geval dient de kleding van de doel-/grensrechter een kleur te hebben 

die afwijkt van die van het tenue van beide partijen. 

10.12 Indien de scheidsrechter meent dat de uitrusting van een speler gevaar 

oplevert voor anderen, kan hij deze speler van deelname uitsluiten. 

10.13 Bij wedstrijden als bedoeld in artikel 2, lid 1, is ieder team verplicht bij één 

speler van het team aan te wijzen die als aanvoerder fungeert. De 

aanvoerder is de speler van het team die zich zichtbaar onderscheidt van 

de overige spelers van zijn team, door het dragen van een 

aanvoerdersband (kleur afwijkend van die van het shirt). De aanvoerder 

heeft een voorbeeldfunctie richting zijn medespelers en is namens zijn 

team het aanspreekpunt voor de scheidsrechter, zowel voor, tijdens als na 

de wedstrijd. De aanvoerder is verplicht, volgens artikel 9 lid 1, de 

scheidsrechter te assisteren bij de visuele controle van de digitale 

spelerspassen. 

10.14 Bij wedstrijden als bedoeld in artikel 2, lid 1, zal het eerste in het 

programma opgenoemde team een wedstrijdbal leveren. De eisen van 

wedstrijdballen worden apart gepubliceerd. De scheidsrechter zal de 

geleverde bal voor de start van de wedstrijd controleren. Indien de 

scheidsrechter meent dat de geleverde wedstrijdbal van onvoldoende 

kwaliteit is of indien deze niet aan de eisen voldoet, kan deze worden 

geweigerd. Indien er geen wedstrijdbal geleverd kan worden of deze wordt 

geweigerd, moet de tegenstander een (vervangende) wedstrijdbal leveren. 

10.15 Bezwaren tegen de wedstrijdbal dienen vóór het begin van de wedstrijd 

aan de scheidsrechter kenbaar te worden gemaakt. 

10.16 Bij het betreden van accommodaties worden eisen gesteld aan o.a. 

schoeisel, waarbij artikel 18, lid 2, in acht moet worden genomen. 
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10.17 Reclame op wedstrijdkleding is toegestaan, mits aan de eisen rondom 

sponsoring en reclame wordt voldaan zoals bedoeld in artikel 17. Tevens 

zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 

a. Indien sprake is van vermelding van spelersnamen op de rugzijde 

van het shirt, staat het een vereniging vrij te bepalen of een 

eventuele reclame-uiting onder of boven het nummer op de rugzijde 

wordt vermeld, met dien verstande dat de reclame-uitingen en de 

spelersnamen niet tezamen boven dan wel onder het nummer 

mogen worden vermeld. Indien geen sprake is van die 

naamsvermelding, staat het de vereniging eveneens vrij te bepalen 

of een eventuele reclame-uiting onder of boven het nummer op de 

rugzijde wordt vermeld. 

b. De afstand van een reclame-uiting tot het rugnummer op de 

achterkant van het shirt moet minimaal 2 centimeter zijn. 

c. Breng de reclame zodanig op het shirt aan dat de herkenbaarheid 

van het tenue, met name waar het de basiskleur betreft, niet in het 

geding komt.  

In alle gevallen waarin niet is voorzien, beslist de ANZVB. 
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ARTIKEL 11: WEDSTRIJDLEIDING 

11.1 Indien op het vastgestelde aanvangsuur de aangewezen scheidsrechter 

niet aanwezig is zal de aangewezen secr./tijdswaarnemer als vervanger 

optreden. De verenigingen zijn verplicht deze als scheidsrechter te 

aanvaarden voor de gehele wedstrijd. 

 

11.2 Indien op het vastgestelde aanvangsuur noch de aangewezen 

scheidsrechter noch secr./tijdswaarnemer aanwezig is, doch een andere 

onder het bestuur ressorterende scheidsrechter c.q. secr./tijdswaarnemer 

niet lid van de betrokken partijen, bereid is als zodanig op te treden en 

gerechtigd is deze wedstrijd te leiden dan zijn de verenigingen verplicht 

deze te aanvaarden, voor de gehele wedstrijd. 

11.3 Indien meer dan een scheidsrechter niet lid van een betrokken 

verenigingen zijnde, bereid is als zodanig op te treden doch de 

verenigingen kunnen het over de keus niet eens worden dan beslist het lot, 

wie als scheidsrechter zal optreden. 

11.4 Indien geen bevoegde scheidsrechter als bedoeld in de leden 1,2 en 3 

aanwezig is, die gerechtigd is de wedstrijd te leiden dan moeten beide 

aanvoerders onderling een lid van de ANZVB tot scheidsrechter kiezen. 

11.5 Indien met toepassing van de leden 1,2, 3 en 4 de wedstrijd geen aanvang 

heeft genomen, wijst de eerst in het programma genoemde vereniging een 

van zijn leden aan die als scheidsrechter zal optreden. Hiertegen kan het 

andere team niet protesteren, zij zijn verplicht de wedstrijd onder deze 

leiding te spelen. 

11.6 De scheidsrechter, onder wiens leiding de wedstrijd is aangevangen is 

bevoegd tot het einde in die hoedanigheid te functioneren. 

11.7 Bij afwezigheid van de aangewezen secr./tijdswaarnemer zijn leden 2,3, en 

4 van overeenkomstige toepassing. 

11.8 Indien lid 5 van toepassing is wijst de andere vereniging een secr./ 

tijdswaarnemer aan en is dit lid verder van overeenkomstige toepassing. 

11.9 Indien de scheidsrechter tijdens de wedstrijd uitvalt is het lid 1 resp. zijn de 

leden 2,3,4 en 5 van overeenkomstige toepassing. 

11.10 Indien de vooraf aangestelde scheidsrechter alsnog aantreedt, tot aan de 

start van de 2 P

de
P speelhelft, heeft deze de bevoegdheid om de op dat 

moment gekozen scheidsrechter te vervangen.    
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ARTIKEL 12: TEAMOPGAVEN 

12.1 Een vereniging, die met meer dan een team aan de competitie deelneemt, 

verstrekt uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de nieuwe (beker) competitie 

in een opgave aan het bestuur de namen en ledennummers van minimaal 8 

spelers per team, welke zolang de opgave niet wordt gewijzigd ingevolgde 

lid 2, niet in een lager team mogen uitkomen. 

 

12.2 Wijzigingen in deze opgave kunnen maandelijks worden aangebracht, mits 

de nieuwe opgave tenminste 7 dagen voor aanvang van de volgende 

maand in het bezit van het bestuur is. 

12.3 Spelers welke nog geen 10 beker- en/of competitiewedstrijden voor 

hetzelfde team hebben gespeeld (met inachtneming van artikel 12.6) 

kunnen middels de opgave zoals bedoeld in artikel 12.2 van team wijzigen, 

met dien verstande dat de wedstrijden die men reeds voor andere teams 

van hun vereniging is uitgekomen als invalbeurt gehandhaafd blijven. 

Spelers welke 10 wedstrijden voor hetzelfde team zijn uitgekomen kunnen 

middels de opgave als bedoeld in artikel 12.2 uitsluitend naar een lager 

genummerd team worden overgeplaatst eveneens met inachtneming van 

artikel 12.6. 

12.4 Ieders opgave resp. wijziging, geldt tenminste voor de gehele duur van de 

maand voor welke zij ter kennis is gebracht van het bestuur en hierin 

kunnen voor de speeldagen welke vallen in deze maand, geen wijzigingen 

worden aangebracht. 

12.5 Het bestuur is bevoegd, na overleg met de betrokken vereniging, wijzigingen 

aan te brengen in een teamopgave, indien het deze onjuist of niet meer juist 

acht. 

12.6 Spelers, die in een teamopgave staan vermeld, mogen gedurende de 

maand voor welke de opgave geldt, niet voor een lager team spelen. Zij 

mogen echter wel voor een hoger team uitkomen dan waarvoor zij staan 

opgegeven. Heeft een speler in totaal 10 (tien) officiële door de ANZVB 

georganiseerde wedstrijden in hogere teams gespeeld dan zal hij niet meer 

voor andere teams mogen uitkomen en derhalve geplaatst blijven in het 

team waarvoor hij zijn 10de invalbeurt gebruikt. 

  



 

ANZVB - Reglement competitiewedstrijden 2020 Pagina 18 / 25 
 

 

12.7 Het op het wedstrijdformulier vermeldt staan zal worden aangemerkt als het 

spelen van een wedstrijd. Met eventuele doorhaling op het 

wedstrijdformulier zal geen rekening worden gehouden. 

12.8 Wordt een speler opgegeven waarvan bekend is dat hij niet beschikbaar is, 

of wordt een speler voor een lager team opgegeven, die in een hoger team 

behoort uit te komen, kan het bestuur hiertegen maatregelen nemen. 

12.9 Een speler welke niet op de teamopgave staat vermeldt wordt geacht te zijn 

opgegeven voor het laagste team van de vereniging. 
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ARTIKEL 13: UITKOMEN VOOR MEERDERE VERENIGINGEN 

13.1 Spelers mogen uitkomen voor maximaal 2 verenigingen indien aan de 
voorwaarden als in lid 2 is voldaan. 
 

13.2 Spelers die voor meerdere verenigingen uit willen komen, dienen dit 
voorafgaande aan het seizoen schriftelijk kenbaar te maken, met 
inachtneming van artikel 4, lid 1, waarbij ze bij alle verenigingen 
ingeschreven moeten staan. 
 

13.3 Wanneer een speler uitkomt voor meerdere verenigingen dan moet artikel 
12 in acht genomen worden voor deze speler, met uitzondering dat de 
speler niet mag uitkomen in meerdere teams. De eerste teamopgave van 
het seizoen is dan leidend.  
 

13.4 Indien een speler, volgens lid 3, toch in een ander team speelt dan 
opgegeven dan zal dit worden gezien als een ongerechtigde speler en 
treedt artikel 8 in werking. 
 

13.5 Indien een speler uitkomt voor verschillende verenigingen, kan één 
vereniging op enig moment een schriftelijk verzoek indienen bij het 
secretariaat tot weigering, van het lid, van algehele deelname aan de 
competitie als bedoeld in artikel 2, lid 1, indien het lid grove financiële 
achterstanden heeft bij desbetreffende vereniging. Het secretariaat zal dan 
een onderzoek instellen en indien nodig passende maatregelen treffen 
jegens de speler.  
 

13.6 Als een speler die uitkomt bij meerdere verenigingen een overschrijving 
aanvraagt, met inachtneming van artikel 4, lid 3 en 4, zal bij de oude 
vereniging(en) navraag gedaan worden naar eventuele financiële 
achterstanden. Indien achterstanden worden gemeld zal een onderzoek 
ingesteld worden. Op basis van dit onderzoek kan bepaald worden dat de 
overschrijving niet kan plaatsvinden of andere passende maatregelen.  
  

13.7 Indien 2 verenigingen/teams een wedstrijd onderling spelen, als bedoeld in 
artikel 2, lid 1, en een speler staat ingeschreven bij beide verenigingen, dan 
mag deze enkel in één van de twee teams deelnemen.  
 

13.8 Indien een speler door het verkrijgen van een rode kaart geschorst wordt 
voor 1 of meerdere wedstrijden, en lid 2 is van toepassing, dan is deze 
speler pas weer speelgerechtigd voor alle verenigingen nadat het team 
waarbij hij schorsing heeft opgelopen het aantal wedstrijden heeft gespeeld 
waarvoor de speler geschorst was. 
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ARTIKEL 14: RANGORDE 

14.1 Voor een gewonnen wedstrijd ontvangt men 3 winstpunten. Bij gelijkspel 

ontvangt elk team 1 winstpunt. Voor een verloren wedstrijd ontvangt men 

geen winstpunt(en). 

 

14.2 De rangorde in de competitie wordt bepaald aan de hand van het aantal 

behaalde winstpunten. 

14.3 Bij een gelijk aantal winstpunten beslist het doelsaldo. 

14.4 Bij een gelijk aantal winstpunten en een gelijk aantal doelsaldo beslist het 

hoogt aantal gescoorde doelpunten. 

14.5 Eindigen twee of meer teams in wedstrijdenpunten gelijk en is ook het 

aantal gewonnen wedstrijden gelijk, en het doelsaldo en het aantal 

gescoorde doelpunten gelijk dan zal een rangorde worden opgemaakt van 

de wedstrijden, die men tegen elkaar heeft gespeeld. Bij gelijk eindigen in 

deze rangorde zal doorslaggevend zijn: 

1. het doelsaldo van de onderlinge wedstrijden 

2. het hoogste aantal gescoorde doelpunten in de onderlinge 

wedstrijden 

3. het hoogst aantal doelpunten gescoord in de competitie. 

14.6 Als op deze wijze, zoals aangegeven in de leden 2,3 en 4, geen beslissing 

is verkregen, zullen – indien mogelijk – beslissingswedstrijden worden 

vastgesteld. Indien dit niet mogelijk is beslist het lot. 
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ARTIKEL 15: BESLISSINGWEDSTRIJD(EN) 

15.1 Is een beslissing afhankelijk van het resultaat van een wedstrijd zal, indien 

na afloop de stand gelijk mocht zijn, de wedstrijd als volgt worden verlengd: 

1. onmiddellijk na het verstrijken word deze met 2 x 5 minuten 

verlengd. Het team dat de aftrap van de wedstrijd heeft genomen, 

neemt ook de aftrap van de verlenging. 

2. na 5 minuten wordt van doel gewisseld. Is na verlenging 

nog geen  beslissing verkregen, dan valt de beslissing ten gunste 

van het team dat bij  het nemen van 3 strafschoppen – door 3 

spelers van elk team – de meeste doelpunten behaalt. Zo nodig 

wordt deze serie door dezelfde spelers van  de eerste serie 

herhaald tot een beslissing is verkregen. Er zal dan om en om een 

strafschop worden genomen tot 1 ploeg 1 doelpunt meer heeft 

gescoord dan de tegenstander. 

3. Er zal voor een strafschoppenserie getost worden. De uitspelende 

ploeg mag zich uitspreken of hij kop of munt wil. De ploeg die de tos 

wint mag kiezen of zij als eerste of als tweede gaat aantreden. 

4. Als een speler geblesseerd raakt en niet meer verder kan, zal de 

strafschoppenserie verder gaan met de 2 overgebleven spelers. 

5. Indien tijdens het nemen van de strafschoppenserie de 

doelman  geblesseerd raakt moet een van de aangewezen 

strafschoppennemers als doelman gaan fungeren. 

15.2 Indien het niet mogelijk is een (of meer) beslissingswedstrijd(en) vast te 

stellen beslist het lot. 

15.3 Indien het lot moet beslissen worden betrokken verenigingen uitgenodigd 

daarbij aanwezig te zijn. 
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ARTIKEL 16: BOETES, STRAFFEN EN BEROEP 

 

16.1 Het bestuur c.q. de strafcommissie is bevoegd boetes en straffen op te 

leggen aan verenigingen en hun leden. 

 

16.2 Het bestuur van de ANZVB stelt een boetelijst vast en publiceert deze 

jaarlijks voor aanvang van het seizoen. 

16.3 Tegen beslissingen tot het niet laten spelen van een wedstrijd, het als niet 

gespeeld beschouwen, het opleggen van een boete of straf is beroep 

mogelijk. Beroepsschriften kunnen worden ingediend binnen 10 dagen na 

bekendmaking van de betreffende beslissing middels toezending of 

publicatie daarvan. Het beroep wordt ingesteld bij de secretaris van de 

strafcommissie. Voor behandeling is een bedrag – zijnde voorlopige kosten 

verschuldigd volgens de boetecodelijst, hetwelk gelijk met het instellen van 

het beroep dient te worden voldaan. 
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ARTIKEL 17: RECLAME EN SPONSORING 

17.1 De verenigingsnaam mag (mede) die van een persoon, instelling of 

onderneming bevatten 

 

17.2 Het is toegestaan om op de wedstrijdkleding naast de verenigingsnaam de 

naam van een persoon, instelling, of onderneming (b.v. sponsor) te 

vermelden. Deze naam mag bij meerdere teams binnen een vereniging 

verschillen, doch in publicaties zal in zo’n geval de verenigingsnaam worden 

gehanteerd voor alle teams. 

17.3 De verenigingsnaam hetzij wel of niet mede bevattende die van een 

persoon, instelling of onderneming, wordt aangegaan voor minimaal een 

volledig seizoen en kan tijdens het seizoen onder geen enkele voorwaarde 

worden gewijzigd c.q. beëindigt dit met uitzondering van de naam 

toevoeging. 

17.4 Met verwijzing naar de Nederlandse Reclame Code zijn onder andere de 

volgende (reclame-)uitingen niet toegestaan in de verenigingsnaam en/of 

naam toevoeging en/of op de wedstrijdkleding: 

• Reclame voor tabaksproducten. 

• Reclame voor alcoholische dranken. 

• Uitingen die in strijd zijn met de wet, de openbare orde of de goede 

zeden.  

• Uitingen die niet in overeenstemming zijn met de eisen van goede 

smaak en fatsoen. 

• Uitingen die in verband kunnen worden gebracht met de 

seksindustrie.  

• Uitingen van politieke aard. 

In alle gevallen waarin niet is voorzien, beslist de ANZVB. 
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ARTIKEL 18: ACCOMMODATIES 

18.1 De ANZVB maakt gebruik van accommodaties van derde partijen waarbij 

ten alle tijden voor, tijdens en na gebruik de lokale regels opgevolgd dienen 

te worden.  

 

18.2 Tenminste de volgende regels moeten in acht worden genomen bij het 

gebruiken van de accommodaties:  

- Het is niet toegestaan met sportschoenen die ook op straat gedragen 

worden of waarvan de zolen afgeven, de zaal te betreden. 

- Aanwijzigingen van het personeel dienen opgevolgd te worden. 

Verbaal of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd en kan 

resulteren tot het uitvoeren van artikel 16, lid 1. 

- Het is ten strengste verboden in alle accommodaties te roken, tenzij 

anders aangegeven. Kosten die voortvloeien bij overtreding verhalen 

wij op de veroorzaker. 

- Toeschouwers mogen alleen op de tribune plaatsnemen. 

- Het gebruik van hars- en of andere kleefmiddelen is niet toegestaan. 

- Bij het plegen van een strafbaar feit wordt te allen tijde de politie 

ingeschakeld. 

 

ARTIKEL 19: SCHADECLAIMS 

19.1 De deelname aan de competitie geschiedt geheel op eigen risico; de 

ANZVB c.q. het bestuur zijn op generlei wijze aansprakelijk voor schade aan 

of het verloren gaan van eigendommen van deelnemers of enigerlei lestel 

van welke aard dan ook. 

 

19.2 Indien deelnemers aan de competitie schade aanrichten aan materialen 

en/of goederen van derden kan het bestuur de vereniging(en), waarvan de 

deelnemers lid zijn of waartoe zij behoren, voor de schade aansprakelijk 

stellen, onverkort het recht van het bestuur om het betreffende lid 

aansprakelijk te stellen 
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ARTIKEL 20: PERIODE KAMPIOENEN 

20.1 Regelingen omtrent periodetitels worden gepubliceerd in een apart 

reglement met inachtneming van artikel 3 lid 7. 

 

 

ARTIKEL 21: PROMOTIE/DEGRADATIE 

21.1 Regelingen omtrent promotie/degradatie worden gepubliceerd in een apart 

reglement met inachtneming van artikel 3 lid 7. 

 

ARTIKEL 22: BEKERCOMPETITIE 

22.1 Aanvullende regelingen omtrent bekercompetitie worden gepubliceerd in 

een apart reglement met inachtneming van artikel 3 lid 7. 

 


