
Belangrijkste onderdelen uit Huishoudelijk Reglement seizoen 2022-2023 
 
1. Zorg dat het digitale wedstrijdformulier (mDWF) tijdig (dus: voor aanvang van de 

wedstrijd!), juist en volledig is ingevuld. En op ‘akkoord’ is gezet! 
2. Een geldige -digitale- spelerspas is verplicht. Geen (geldige) pas = niet spelen!  
3. Aanvragen wedstrijdwijzigingen minimaal 4 weken voordat de wedstrijd moet worden 

gespeeld. Een verzoek indienen betekent niet automatisch dat de wedstrijd ook wordt 
gewijzigd. In situaties van overmacht kan worden afgeweken. Ziekte en/of afwezigheid 
van meerdere spelers van een team is in beginsel geen overmacht. Verzoeken die later 
worden ingediend worden per geval beoordeeld. Wanneer het programma op de website 
is gepubliceerd met de status definitief wordt een verzoek om wijziging niet meer 
behandeld. De wedstrijd moet dan op de aangegeven dag en tijd gespeeld worden. 

4. Wanneer er geen scheidsrechter voor een wedstrijd is aangesteld of de aangestelde 
scheidsrechter door omstandigheden niet aanwezig is dient het thuisspelende team (het 
eerstgenoemde team) voor een scheidsrechter te zorgen. 

5. Meespelen met een ander team? Dat kan, maar de volgende regels gelden dan: 
 Iedere speler mag maximaal 7 keer meespelen in een ander team van dezelfde 

vereniging, uitgezonderd het eerste deel van de competitie in de 1e/2e klasse of na 
herindeling in de 2e klasse (daar geen beperking voor teams van dezelfde vereniging 
die spelen in de klasse). 

 Wanneer een team spelers mee laat spelen die normaal spelen in een team in een 
hogere klasse, mogen dit er maximaal 2 zijn. 

 Spelers van Texel 1 en 2 spelen niet mee in de Texelse competitie! Spelers van 
Texel 3 mogen meespelen met Texel 4; maximaal 7 wedstrijden en maximaal 2 
spelers per wedstrijd. 

 Spelers in de hoofdklasse spelen niet mee in de 2e klasse na herindeling! 
Er kan op verzoek dispensatie worden verleend. Overtreding van de regel levert een 
boete op en eventueel verliespunten. 

6. Lijnrechters zijn niet verplicht, ook niet in de hoofdklasse. Advies is om in de hoofdklasse 
wel een lijnrechter te hebben. Dit is niet alleen ter ondersteuning van de scheidsrechter. 
Ook voor de teams zelf is dit van belang! De scheidsrechter kan nu eenmaal niet alles 
zien. Is er een lijnrechter, dan is deze minimaal 16 jaar en lid van de knvb. 

7. Teams in de hoofdklasse hebben een coach, deze heeft een knvb nummer en wordt 
ingevuld op het wedstrijdformulier. Het niet aanwezig zijn of niet vermelden op het 
formulier van de coach levert een boete op. 

8. Alle personen die op de bank zitten staan ook op het wedstrijdformulier (en hebben dus 
een knvb relatienummer). Is dat niet het geval, dan hoor je op de tribune. 

9. Het thuisspelende team verricht de taken van de zaaldienst: 
 Voorafgaande aan de eerste wedstrijd: klaar zetten doelen/banken, ophalen 

bediening tijdwaarneming en wedstrijdbal in kantine. 
 Tijdens de wedstrijd: bijhouden tijd en stand. 
 Na afloop laatste wedstrijd: doelen/banken opruimen en op juiste plaats in de berging 

zetten, bediening tijdwaarneming en wedstrijdbal afleveren in kantine. 
10. De regels voor het gebruik van de sporthal: 

 geen glaswerk meenemen uit de kantine naar de tribunes, de hal of de kleedkamers; 
 geen alcohol drinken op de tribune, de hal of de kleedkamers (ook niet als het zelf is 

meegebracht); 
 voor het hele gebouw geldt een rookverbod, dus ook voor de kleedkamers, de hal en 

de entreeruimte. 
Overtreding van deze regels levert een boete op van € 50,00. 
Zie ook de gebruiksregels van de sporthal. 

 
Het volledige Huishoudelijke Reglement is geplaatst op www.zaalvoetbaltexel.nl. 


