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Reglement 
Schoolvoetbal Utrecht 2020 

 
De wedstrijden: Alle wedstrijden van het Utrechtse schoolvoetbal vinden plaats op een 
half veld. Tijdens de wedstrijden wordt er 8 tegen 8 gespeeld.   
 
Aftrap: De aftrap wordt genomen door één van de teams in het midden van het veld. 
Beide teams starten vanaf eigen helft. Er kan direct gescoord worden vanaf de aftrap.  
 
Terugspeelbal: Een terugspeelbal (gespeeld via een voet) mag niet door de keeper 
worden opgepakt. Wanneer dit wel gedaan wordt, wordt een waarschuwing gegeven. Bij 
herhaling van de overtreding volgt een indirecte vrije trap op negen meter afstand van 
de achterlijn. Een terugspeelbal die niet via de voet gaat (scheen, knie, bovenlichaam en 
hoofd) mag wel worden opgepakt. 
 
Achterbal: De achterbal wordt vanaf de grond genomen binnen het keepersgebied door 
de bal te passen of schieten. Zowel de keeper, als een veldspeler mag de bal uitnemen.  
 
Hoekschop: Hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten van het speelveld genomen 
door de bal in te dribbelen of te passen. In beide gevallen, na indribbelen of inpassen, 
mag er direct worden gescoord door de speler die de hoekschop neemt. De tegenstander 
staat minimaal op vijf meter afstand.  
 
Doelpunt: Na een doelpunt vindt er een aftrap plaats door één van de teams in het 
midden van het veld. Beide teams starten vanaf eigen helft. Er kan direct gescoord 
worden vanaf de aftrap.  
 
Uitbal: Het spel wordt bij een uitbal hervat door in te dribbelen of een medespeler aan te 
spelen. Nadat er is ingedribbeld mag de speler die indribbelt direct proberen te scoren. 
 
Overtreding/scoringkans: Bij een overtreding wordt een vrije bal door de tegenpartij 
genomen. Een vrije bal mag gepasst, ingedribbeld, of geschoten worden. Bij het 
ontnemen van een duidelijke scoringskans zal er een strafschop worden toegekend. De 
afstanden bij een strafschop zijn: Groep 5/6: 7 meter en Groep 7/8: 9 meter. 
 
Afstand: De tegenstander staat minimaal op 5 meter afstand bij elke spelhervatting.  
 
*Speeltijd: 1 x 12 minuten. Per wijk wordt bepaald hoeveel minuten er gespeeld wordt 
tot een maximum van 15 minuten. 
*Dit kan per wijk verschillen en hangt af van de beschikbaarheid op het complex en grootte van het toernooi. 
 
Rol van de coach en ouders: Positief en stimulerend langs de zijlijn. Ouders bevinden 
zich achter de hekken van het veld. Enkel de spelers, coach en scheidsrechter bevinden 
zich op het veld. 
 
Kleding: Een team bestaat uit spelers die allemaal in dezelfde kleur shirt spelen. 
Wanneer 2 teams met dezelfde kleur shirts tegen elkaar spelen, zijn er hesjes 
beschikbaar op de locatie.   
 
Deelname: Wanneer een deelnemer in groep 7 of 8 zit, maar voldoet aan de 
dispensatie-eisen voor groep 5/6, mag hij/zij enkel met groep 7/8 meegedaan worden. 
Deelnemers mogen niet met 2 categorieën meedoen.  
 
Vragen? Neem contact op met de locatiecoördinator of stuur een e-mail naar 
schoolvoetbal@sportutrecht.nl 


