
 

  Mini-Voetbal Spelregels 
 

We spelen een zuiver mini voetbal concept. De vijf wedstrijdvelden 

zijn 40 meter bij 20 meter. De goaltjes zijn iets groter dan 

zaalvoetbal goaltjes. De speeltijd is 20 minuten. We spelen met een 

van te voren vastgesteld schema met poules en daarna een 

kwart/halve/finale. 

 

 

 

Ploegsamenstelling 

Ieder team speelt met 5 veldspelers en 1 keeper. Maximaal 5 wisselspelers per team, er mag 

onbeperkt gewisseld worden. Dit dient echter te gebeuren bij de middenlijn en er moet eerst 

een speler het veld  verlaten voordat een nieuwe erin mag. Een speler mag tijdens het toernooi 

slechts voor 1 team uitkomen. Elk  team heeft een captain die verantwoordelijk is voor het 

gedrag op en rond het veld. 

 

Spelregels toernooi 
Iedere wedstrijd duurt 15 minuten.  De wedstrijden worden centraal gezamenlijk gestart. Er is 

geen rust. De tijd zal door de scheidsrechter bijgehouden worden.. Laat dit aub niet uitlopen 

in verband met een strak schema. Alle teams dienen zich te houden aan het wedstrijdschema 

dat de organisatie heeft opgesteld. Ieder team dient 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd 

zich op het speelveld te begeven. Wanneer een team niet komt opdagen wint het andere team 

automatisch met 3-0.  

 

Indien er in de kwart/halve/troost- en finale na 15 minuten een gelijke stand is worden er 

strafschoppen genomen. Ieder team neemt  5 strafschoppen (verschillende spelers en om en 

om). Als de stand dan nog gelijk is wordt er om en om door beide teams 1 strafschop 

genomen tot er een winnaar is. De veldregels zijn eender aan die van het  zaalvoetbal. Dus 

inschieten in plaats van ingooien, geen buitenspel en er mogen geen slidings gemaakt worden. 

Behandel je medespelers, tegenstanders, scheidsrechters en alle andere mensen met respect. 

Wanneer een team zich niet gedraagt, voelt de organisatie zich genoodzaakt een speler of een 

heel team uit de competitie te halen. De scheidsrechters zijn officiële  KNVB scheidsrechters. 

 

Namens de wedstrijd commissie, 

 

Fortuna Supporters Collectief @ 2014 

 
 


