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Intern reglement HAMSE & ZEELSE LIGA 
	
De	Hamse	&	Zeelse	Liga	zijn	aangesloten	bij	de	Vlaamse	Zaalvoetbalbond	(VZVB)	
	
Het	bestuur	van	de	Liga	stelt	jaarlijks	een	Intern	Reglement	op.	De	reglementen	van	de	VZVB	
(kunnen	via	hun	en	onze	site	gedownload	worden:	www.hamseliga.be	of	www.vzvb.be)	en	de	
stipulaties	vervat	in	dit	Intern	Reglement	zijn	van	toepassing	voor	alle	organisaties	van	de	Liga.		
De	ploegverantwoordelijken	en	spelers/speelsters	worden	geacht	deze	regels	te	kennen.		
(bij	verschillen	tussen	beide	reglementen	heeft	het	ligareglement	voorrang)	
	
Voor	de	start	van	de	competitie	roept	het	bestuur	van	de	Liga	een		Algemene	Vergadering	voor	
de	ploegen	bijeen.	De	aanwezigheid	van	de	ploegen	is	verplicht.	
	
De	Liga	neemt	geen	enkele	sportieve,	noch	financiële	verantwoordelijkheid	voor	feiten	die	zich	
voordoen	tijdens	organisaties	buiten	Ligaverband	en	waarvoor	betrokkenen	geen	schriftelijke	
toelating	van	het	Ligabestuur	heeft	bekomen.	De	uitbater	van	de	sporthal,	noch	het	bestuur	kan	
aansprakelijk	gesteld	worden	voor	ongevallen	op	of	rond	het	speelveld,	evenmin	voor	diefstal	
van	geld	en/of	voorwerpen	in	de	sporthal. 
 
Elke	ploeg	is	verantwoordelijk	voor	zijn	eigen	badge	die	toegang	verleent	tot	de	sporthal	in	Zele.	
De	gedragingen	van	de	spelers	dienen	in	regel	te	zijn	met	het	huishoudelijk	reglement	van	de	
sporthal.	Eventuele	kosten	die	in	rekening	worden	gebracht	door	de	sporthal,	dienen	betaald	te	
worden	door	de	ploeg	zelf.	Hiervoor	kan	de	liga	niet	verantwoordelijk	gesteld	worden.		
 
Door	gebeurtenissen	(zoals	COVID)	van	onvoorziene	aard	kan	Het	Bestuur	aanpassingen	doen	
om	het	verloop	van	het	lopende	seizoen	te	bepalen.	 	



Interne Klacht:  
De	ploegen	die	een	probleem	hebben	of	een	klacht,	die	geen	invloed	heeft	op	een	
wedstrijduitslag	of	scheidsrechterlijke	beslissing,	kunnen	een	oranje	formulier	invullen	Interne	
Klacht.		Deze	formulieren	zijn	te	verkrijgen	in	het	secretariaat	van	de	sporthal,	en	te	richten	naar	
het	Ligabestuur.	Deze	zullen	dan	ook	behandeld	worden	door	het	ligabestuur	en	de	ploeg	of	
persoon	die	de	klacht	indiende	wordt	van	de	beslissing	van	deze	persoonlijk	op	de	hoogte	
gebracht.	
	

Competities: 
Een	gewone	competitie	met	heen-	en	terugronde	voor	de	heren	reeks	1ste	provinciaal,	reeks	2	
St-Niklaas	Circus	Arena,	reeks	2	Zele,	reeks	3	St-Niklaas	Circus	Arena,	reeks	4	St-Niklaas	Circus	
Arena,	zaterdagreeks	Hamme,	zaterdagreeks	Zele,	damesreeks	St-Niklaas	Circus	Arena	en	
damesreeks	Zele.		
De	meest	recente	kalender	van	de	competities	kan	u	terugvinden	op	www.hamseliga.be	onder	
het	tabblad	‘Kalender’.	
 

Bekercompetities: 
Beker	van	Hamme-Zele	voor	herenploegen	en	damesploegen.		
De	meest	recente	kalender	van	de	bekercompetities	kan	u	terugvinden	op	www.hamseliga.be	
onder	het	tabblad	‘Kalender’.	
	

Wedstrijd 
Voor	elke	wedstrijd	moet	de	thuisploeg	een	wedstrijdblad	opmaken	op	een	speciaal	formulier.		
Het	door	beide	ploegen	naar	behoren	ingevuld	wedstrijdblad	moet	ten	laatste	10	minuten	voor	
het	officiële	aanvangsuur	van	de	wedstrijd		aan	de	scheidsrechter	worden	overhandigd.	
	
Voor	de	wedstrijd	dienen	alle	namen	op	het	wedstrijdblad	geschreven.	Dit	zowel	van	de	
aanwezigen	als	van	zij	die	nog	kunnen	komen.	De	blanco	lijnen	worden	dan	door	de	
scheidsrechter	onbruikbaar	gemaakt.Wanneer	iemand	toekomt	en	hij	staat	op	het	wedstrijdblad,	
dan	dient	deze	speler	zijn	identitieskaart	of	rijbewijs	te	laten	zien	aan	de	scheidsrechter	en	mag	
hij	deelnemen	aan	de	wedstrijd.	Staat	hij	echter	niet	op	het	wedstrijdblad	dan	kan	hij	niet	meer	
toegevoegd	worden	en	dus	niet	meer	deelnemen	aan	de	wedstrijd.	Er	is	echter	1	uitzondering:	
wanneer	er	maar	4	spelers	aanwezig	zijn	en	deze	zijn	genoteerd	op	het	wedstrijdblad	dan	laat	de	
scheidsrechter	1	blanco	regel	open.	De	rest	zal	de	scheidsrechter	onbruikbaar	maken.		Een	extra	
speler	die	dan	later	nog	toekomt,	ook	tijdens	de	wedstrijd,	kan	nog	ingeschreven	worden.		Deze	
uitzondering	geldt	wel	maar	voor	1	speler.	
	
Het	verplaatsen	van	een	wedstrijd	kan	enkel	gebeuren	met	een	formulier	dat	ingevuld	wordt	via	
de	website,	dit	maximaal	2	x	per	seizoen	en	ten	minste	9	dagen	voor	de	originele	wedstrijd-
datum.	De	aanvragende	partij	moet	ook	vooraf	het	goedkeuren	van	de	tegenpartij	kunnen	
bewijzen	via	mail.	Melden	van	een	forfait	kan	eveneens	op	het	nummer	0498/46.31.61	of	via	
info@hamseliga.be.	
	



Inschrijvingen 
Elke	ploeg	mag	een	onbeperkt	aantal	spelers/speelsters	inschrijven.	Licentieaanvragen	mogen	
doorgestuurd	worden	naar	de	provinciale	secretaris	van	de	Vlaamse	Zaalvoetbalbond	
(vzvb.oostvlaanderen@gmail.com),	of	via	het	platform	voor	de	ploegverantwoordelijke	op	de	
site	www.vzvb.be.	De	licentieaanvragen	worden	binnen	de	2	werkdagen	gevalideerd.	De	
aangepaste	licentielijst	wordt	op	het	secretariaat	van	de	liga,	overhandigd	aan	de	
ploegverantwoordelijke,	of	kan	geraadpleegd	worden	op	het	platform	voor	de	
ploegverantwoordelijke	op	de	site	www.vzvb.be.	Deelnemen	aan	een	wedstrijd	kan	enkel	met	
het	ORIGINEEL	(géén	copy)	van	:	identiteitskaart,	officieel	bewijs	van	verlies	MET	foto	of	rijbewijs	
GELDIG	TOT	mag	niet	vervallen	zijn	!!!)	

Financieel 
Deelnamerecht	>	te	betalen	bij	inschrijving:	

€485	inschrijvingsgelden	+	waarborg	(augustus-september)	
+		200€	scheidsrechterskosten	(november-december)	
+	eventueel	extra	licenties	boven	de	10	basisleden(november-december)	

	

Deelnamerecht:	de	zaalhuur	voor	deelname	aan	de	competitie	en	bekerwedstrijden,	
wedstrijdbladen,	licentierechten	voor	10	leden	+	aandeel	in	de	administratiekosten.	
	

Licentierecht:		aansluiting	bij	de	Hamse	Liga	en	de	VZVB,		de	ongevallenverzekering	
(basisformule).	Het	licentierecht	per	bijkomend	lid	(méér	dan	10)	bedraagt	€15.		
	
Scheidsrechterskosten	+	verplaatsing	
	
Waarborg 
Alle	ploegen	betalen	voor	aanvang	van	de	competitie	€40	waarborg	(inbegrepen	in	485€	
inschrijvingsgeld)		
Op	elke	ploegvergadering	zullen	de	ploegen	een	overzicht	van	hun	rekeningstand	kunnen	
raadplegen.	Als	het	saldo	€10	of	minder	is,	zal	er	eveneens	een	overzicht	aan	de	ploeg	worden	
overhandigd,	met	de	vraag	om	de	waarborg	terug	bij	te	passen.	Het	saldo	van	de	waarborg	
wordt	op	het	eind	van	het	seizoen	aan	de	ploeg	terugbetaald,	of	overgedragen	naar	volgend		
seizoen	(keuze	van	de	ploeg).	
	
De	betalingen	van	deelnamerecht/inschrijving		kunnen	gestort	worden	op	rekening																		
BE40	9731	1132	9863 op	naam	van	Hamse	Liga.	Steeds	de	naam	van	je	ploeg	vermelden.		
Bij	forfait	dient	men	vόόr	de	volgende	wedstrijd,	via	overschrijving	te	betalen	op	BE78	6511	4097	
8186. 
Zolang	een	verschuldigd	bedrag	niet	vereffend	is,	kunnen	geen	wedstrijden	plaatsvinden	en	
wordt	de	ploeg	als	forfaitgevend	beschouwd,	met	toepassing	van	de	eraan	verbonden	boete.	
	
Ploegen	die	stoppen	aan	het	einde	van	het	seizoen	met	schuld	aan	de	Liga	en/of	VZVB:			
Alle	leden	van	de	ploeg	die	zich	wensen	aan	te	sluiten	bij	een	andere	ploeg	van	de	Liga,	of	een	
andere	club	bij	de	VZVB	zullen	elk	voor	hun	deel	van	de	schuld	dienen	te	vereffenen,	dit	met	een	
minimum	van	€25,00	per	lid.		Dit	is	ook	van	toepassing	voor	spelers	welke	reeds	bij	een	andere	
club	spelen.	 	



Boetes : 
Het	betreft	de	boetes	die	opgelegd	worden	door	het	Ligabestuur.	Daarnaast	kunnen	nog	boetes	
en/of	dossierkosten	worden	toegepast	door	de	sportcommissie	of	beroepscommissie	voor	
bepaalde	overtredingen.	
	
Forfait	>	1	week	 €25,00	
Forfait	>	72	u	 €40,00	
Forfati	<	72	u	 €60,00	
Forfait	finale	Bekerwedstrijd	 €150,00	
Niet	voorleggen	licentielijst	 €5,00	
Gele	kaart	 €5,00	
Rode	kaart	 €25,00	
Onvolledig	of	foutief	invullen	wedstrijdblad	 €5,00	
Verkeerde	rugnummers	 €5,00	
Kapitein	zonder	armband	 €5,00	
Afgevaardigde	zonder	armband	 €5,00	
Afwezig	op	de	vergadering	 €5,00	
Geen	uniforme	kledij	 €5,00	
	
Voor	opstellen	een	niet-gekwalificeerd	lid	(zowel	speler/speelster	als	officieel)	bedraagt	
de	boete	€50,00	Liga-	+	€12,50	dossierkosten	VZVB	+forfaituitslag.	Tevens	volgt	er	een	
uitspraak	van	de	Sportcommissie.		
	
Overtredingen	tegen	het	Reglement	VZVB	en	Intern	Reglement	Liga,	of	andere	
onregelmatigheden,	worden	behandeld	door	de		Sportcommissie,	die	per	zaak	€12,50	aanrekent	
voor	dossierkosten.	Deze	dossierkosten	en	de	gebeurlijke	verplaatsingskosten	van	opgeroepen	
getuigen	en/of	de	scheidsrechter,	moeten	ter	zitting	betaald	worden.		Bij	niet-betaling	voor	de	
eerstvolgende	wedstrijd,	mag	de	wedstrijd	niet	starten	en	wordt	automatisch	forfait,	met	de	
daaraan	verbonden	boete	toegepast	voor	de	betrokken	ploeg.		Deze	ploeg	kan	slechts	verder	
deelnemen	aan	de	competitie,	na	betaling	van	de	openstaande	schuld.	
	

Verzekering 
Ongevallenaangifte	zijn	te	downloaden	op	
https://www.vlaamsezaalvoetbalbond.com/documenten/spelers		of	via	www.hamseliga.be	
onder	het	tabblad	‘VZVB’.	Dit	document	dient	men	zo	snel	mogelijk	naar	het	provinciaal	
secretariaat	te	sturen	(Borluutstraat	3,	9140	Temse).	Als	dit	gebeurd	is,	zal	Ethias	zelf	contact	
opnemen	met	het	slachtoffer.	Het	slachtoffer	dient	eerst	zelf	alle	rekeningen	te	betalen	en	
vervolgens	alle	bewijsstukken	van	medische	kosten	over	te	maken	aan	Ethias	(niet	aan	het	
provinciaal	secretariaat!).	 
	 	



Wedstrijdsancties 
Bij	een	rode	kaart	is	de	speler	automatisch	geschorst	vanaf	de	volgende	wedstrijd	bij	de	Liga	
(ongeacht	of	dit	bij	dezelfde	of	een	andere	ploeg	is).		Het	voorstel	van	de	minnelijke	schikking	
krijgt	men	zo	snel	mogelijk.	(Enige	uitzondering	is	er	bij	uitsluiting	voldoende).			
Bij	GEEN	minnelijke	schikking	zal	de	VZVB	de	uitspraak	doen.	
Wanneer	er	geen	afgevaardigde	aanwezig	is,	neemt	de	kapitein	deze	taak	volledig	over.			
	

Wedstrijdreglement 
Het	spelreglement	voor	de	competitie	en	bekercompetitie	concept	‘zaalvoetbal’	is	volledig	gelijk	
aan	dit	van	de	VZVB,	wat	terug	te	vinden	is	op	de	site	www.hamseliga.be	onder	het	tabblad	
‘reglementen’.	
	
Het	spelreglement	voor	de	competitie	concept	‘boarding/kunstgras’	is	enigszins	verschillend	en	
wordt	hieronder	in	detail	uitgelegd.	Dit	reglement	kan	tevens	teruggevonden	worden	op	de	site	
www.hamseliga.be	onder	het	tabblad	‘reglementen’.	
 

REGLEMENTEN 5V5 1/3 concept BOARDING/KUNSTGRAS 
	

1.	Uitrusting	
Schoenen	met	metalen	noppen	zijn	niet	toegestaan		
	

2.	Slidings	en	contact	
Slidings	en	tackels	zijn	niet	toegelaten.	Minimaal	contact	is	mogelijk	volgend	VZVB	regels.	Ver-
boden	fysiek	contact	te	maken	met	spelers	tegen	de	boarding.	Verboden	om	met	je	handen	
boarding	en	netten	vast	te	houden.		
	

3.Penalty	en	vrije	schop	
Een	indirecte	vrije	trap	wordt	toegekend	bij	overtredingen	buiten	het	strafschopgebied.		
Een	penalty	wordt	toegekend	bij	een	overtreding	binnen	het	strafschopgebied.		
Penalty’s	neem	je	zonder	aanloop.	VEILIGHEIDSREGELS		
	

4.	Spelzone	
Spelen	met	de	boarding	is	toegelaten.	Raakt	de	bal	het	plafond-	of	zijnet	dan	mag	de	tegen-
stander	de	bal	inspelen	daar	waar	de	bal	het	net	raakte.	Wanneer	de	bal	het	net	raakt	achter	
het	doel:	bal	is	voor	de	doelman	indien	de	aanvaller	of	doelman	de	bal	laatste	raakte.		
De	bal	mag	door	de	tegenstander	worden	ingespeeld	halfweg	het	veld	aan	de	boarding	indien	
een	verdediger	de	bal	als	laatste	raakte.	Spelers	mogen	het	strafschopgebied	betreden.		
	

5.	Aantal	spelers	
Er	wordt	5	tegen	5	gespeeld.	4	spelers	en	1	keeper.		
Elk	team	mag	gedurende	de	wedstrijd	op	elk	tijdstip	naar	believen	spelers/speelsters	
vervangen.	Vervanger	mag	het	terrein	pas	betreden	als	de	te	vervangen	speler	van	het	veld	is.	
Op	vraag	van	de	kapitein,	zal	de	scheidsrechter	het	spel	even	stilleggen	om	de	vervanging	te	
laten	doorgaan.	Dit	zal	gebeuren	wanneer	1	van	de	doelmannen	in	balbezit	is.		
	



6.	Duur	van	een	wedstrijd	(Business	League)	
Een	partij	duurt	2x	25min	(5min	rust).		
	
7.	Scheidsrechter	
Alle	beslissingen	van	de	scheidsrechter	dienen	te	worden	aanvaard.		
	
8.	Buitenspel	en	hoekschoppen	
De	buitenspelregel	wordt	niet	toegepast.	Hoekschoppen	zijn	er	niet.		
	

9.	Vastzetten	in	de	hoek	
Wanneer	een	speler	(met	de	bal)	niet	uit	de	hoek	kan	komen	(rugdekking)	fluit	de	scheidsrecht-
er	na	enkele	seconden	een	indirecte	vrije	trap	voor	de	balbezitter.	
	

	
10.	De	doelman	
Ook	bij	boarding	geldt	als	«spelactie»	de	bal	binnen	de	5”	na	de	eerste	aanraking	doorspelen.		
De	 bal	 opnieuw	 in	 het	 spel	 brengen	 nadat	 de	 bal	 de	 doellijn	 heeft	 overschreden,	wordt	niet	
beschouwd	als”	het	spelen	van	de	bal”	door	de	doelwachter.	
	
Binnen	het	doelgebied	moet	de	doelwachter	de	bal	met	de	handen	spelen	wanneer	hij	de	bal	
opnieuw	in	het	spel	brengt	nadat	de	bal	de	doellijn	heeft	overschreden.		
De	doelwachter	mag	de	bal	met	de	handen	spelen:	

-	wanneer	een	medespeler	hem	de	bal	bij	intrap	toespeelt.	
-	wanneer	de	bal	in	laatste	instantie	geraakt	werd	door	een	tegenstrever.	
-	wanneer	de	bal	naar	hem	terugkomt	bij	een	scheidsrechtersbal.	
-	wanneer	de	bal	naar	hem	gecontroleerd	of	ongecontroleerd	terugkomt	via	de	boarding	

De	doelwachter	mag	de	bal	niet	met	de	handen	spelen	wanneer	een	medespeler	hem	de	bal	
gecontroleerd	toespeelt	(zonder	contact	met	de	boarding).	
Indien	de	doelwachter	tijdens	het	spel	de	bal	raakt	of	afweert,	mag	hij	de	bal	opnieuw	spelen	op	
voorwaarde	 dat	 de	 bal	 hem	 niet	 vrijwillig	 werd	 toegespeeld	 door	 een	 medespeler.	 De	
doelwachter	moet	dan	wel	de	bal	ontzetten	en	daarmee	zijn	spelactie	besluiten.	
Indien	de	doelwachter	tijdens	het	spel	de	bal	afweert	en	de	bal	daarop	zijn	doelgebied	verlaat,	
mag	hij	de	bal	opnieuw	spelen,	maar	moet	de	“5-secondenregel”	gerespecteerd	blijven.	
	
Buiten	 het	 doelgebied	 geldt	 eveneens	 de	 “	 5-secondenregel	 “	 en	 het	 aantal	 keren	 dat	 de	
doelwachter	de	bal	speelt,	zijn	daar	niet	van	toepassing.	
	
Een	inbreuk	door	de	doelwachter	blijft	hetzelfde	als	voor	zaalvoetbal	en	zal	bestraft	worden	met	
een	onrechtstreekse	vrije	trap	voor	de	tegenstrever.	Indien	de	overtreding	werd	begaan	binnen	
het	doelgebied,	wordt	de	onrechtstreekse	vrije	trap	toegekend	aan	de	tegenstrever	op	de	lijn	die	
het	doelgebied	afbakent,	zo	dicht	mogelijk	bij	de	plaats	waar	de	overtreding	werd	begaan.	
	
	


