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REGLEMENT 
 

OVERKOEPELEND REGLEMENT 
  
 
1. Algemeen:  

 

- De reglementen van de sportinfrastructuur dienen gerespecteerd te worden. 

- De sportpraeses/team captain is verantwoordelijk voor (het gedrag van) zijn/haar team en supporters. 

Indien de officiële sportverantwoordelijke/team captain niet aanwezig kan zijn, wordt er op voorhand 

doorgegeven wie zijn/haar taak overneemt. Dit houdt in dat zowel de naam, e-mailadres als de GSM-

nummer van de vervanger wordt doorgegeven aan de ASL verantwoordelijke via mail 

(lisa.mans@uasportraad.be) 

- Gegevens van alle spelers moeten beschikbaar zijn voor de start van de wedstrijd (zie hieronder). 

- De sportverantwoordelijken melden hun teams aan ten laatste 20 minuten voor aanvang van de 

wedstrijd. Het aanmeldingspunt bevindt zich in het Sportkot (lokaal E.101). 

- Forfait dient meer dan 24u voor de match aan de ASL verantwoordelijke via e-mail 

(lisa.mans@uasportraad.be) worden meegedeeld. Zo niet, is de organisatie gerechtigd om een deel van 

de waarborg in te houden (zie hieronder). 

- De scheidsrechter heeft het laatste woord in beslissingen. 

- In alle competities wordt verwacht dat Fair Play (zie Fair-Playreglementen) in acht genomen wordt! 

- Klachten dienen binnen de 24u na de desbetreffende match via e-mail (lisa.mans@uasportraad.be) gemeld 

te worden aan de verantwoordelijke van ASL Zaalvoetbal Dames (zie sportief reglement). Klachten zullen 

beantwoord worden binnen 7 dagen en behandeld voor de volgende speeldag van de teams in kwestie. 

De uitspraak zal medegedeeld worden aan de sportverantwoordelijke(n) van de betreffende clubs.  

2. Speelgerechtigheid:  
 

- Alle spelers dienen in het rechtmatig bezit te zijn van een Sportsticker 2022-2023 of MOVE 2022-

2023: 

o Student/Personeel UAntwerpen, AMS, Linguapolis en AP Hogeschool 

Alumni UAntwerpen 

🡪 MOVE: https://www.move-uantwerpen.be/nl  

o Student/Personeel KdG Hogeschool, Hogere Zeevaartschool, ITG, Thomas More Antwerpen en 

KULeuven Antwerpen 

🡪 Sportsticker: www.sportsticker.be  

- Een speler mag gedurende de competitie maar bij 1 ploeg aangesloten zijn per competitie. 

- Alle spelers dienen hun studenten-, personeels- of alumnikaart mee te nemen naar de wedstrijd. 

Deze worden voor de wedstrijd verzameld en afgegeven door de sportverantwoordelijke(n) van het team. 

- GEEN studentenkaart met geldige Sportsticker/MOVE = NIET meespelen! 

- Het is ten strengste verboden om je studentenkaart en MOVE/sportsticker door te geven. Dit wordt 

bestraft met een forfait voor de desbetreffende match. Bij herhaaldelijke overtredingen van deze regel 

kan een algemeen forfait volgen. 

- Vanaf de (eventuele) 8e finales mogen er geen nieuwe spelers opgesteld worden. 
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3. Spelersbladen:  
 

- Spelersbladeren zullen vanaf heden digitaal worden ingevuld door leden van de UA Sportraad. 

- Iedere speler van het team dient haar geldige MOVE/Sportsticker te scannen bij het aanmeldingspunt. 

Ploegverantwoordelijken dienen zich daarom ten laatste 20 minuten voor aanvang van de match aan 

te melden mét studentenkaarten van alle spelers, tenzij anders vermeld. Dit kan op deze locaties, 

afhankelijk van waar de match plaatsvindt: 

o UAntwerpen CST: Sportkot (E.101) 

- GEEN studentenkaart met Sportsticker/MOVE = NIET meespelen 

- Na de wedstrijd halen de sportverantwoordelijken de studentenkaarten voor hun team in kwestie op. Zij 

duiden hierbij aan wie van hun team eventueel een doelpunt heeft gemaakt of een gele en/of rode 

kaart heeft gekregen.  

 

4. Waarborg:  
 

- De waarborg (€50 per team): 

o Voor de indoor competities wordt dit reeds betaald bij inschrijving. De waarborg dient betaald 

te zijn voor de start van de competitie (dinsdag 14/02/2023).  

o Indien de waarborg niet betaald is voor de start van de competitie, kan het team niet 

deelnemen aan de competitie en wordt er een algemene forfait gegeven.  

o Indien de volledige waarborg van een team reeds is aangerekend door verschillende 

overtredingen, tellen de boetes geworden verder. De sportverantwoordelijke wordt 

gewaarschuwd dat hij/zij de waarborg opnieuw moet opladen met €25. Op het aantal 

overtredingen staat onderstaande limiet. Indien een team deze overschrijdt, volgt een algemene 

forfait.  

● 2 grote overtredingen 

● 5 middelgrote overtredingen 

● 10 kleine overtredingen 

 

- De waarborg mag (gedeeltelijk of volledig) ingehouden worden in volgende gevallen*: 

o schade toebrengen aan het materiaal en/of de sportfaciliteiten 

o achterlaten van afval 

o onsportief gedrag 

o forfait geven minder dan 24u voor de match 

o elke vorm van competitievervalsing 

o … 

*Deze lijst is niet volledig. De organisatie kan beslissen om 

overtredingen die hier niet opgesomd zijn te bestraffen 

- Een duidelijk overzicht van de verschillende overtredingen en de bijhorende boetes is terug te vinden in 

het toegevoegde document ASL_IndoorZaalvoetbal_Waarborg.  

- Indien een team een overtreding begaat, zal de sportverantwoordelijke hiervan op de hoogte worden 

gebracht. Hij/zij ontvangt een e-mail binnen de 7 dagen met een duidelijke vermelding van de aard van 

de overtreding en de betreffende sanctie. Het aanvechten van de overtreding en sanctie is mogelijk, en 

dient te gebeuren door de sportverantwoordelijke via e-mail (lisa.mans@uasportraad.be) binnen de 7 

dagen na de oorspronkelijke uitspraak. Dit beroep zal herbekeken worden door de ASL-verantwoordelijke 

en een afvaardiging van het Commissariaat voor de Sport. De sanctie kan in beroep eventueel verzwaard 

worden.  

(sportief reglement: zie volgende bladzijde) 
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SPORTIEF REGLEMENT 

 
Wedstrijden worden gespeeld volgens de recreatieve zaalvoetbalreglementen van de KBVB, tenzij anders vermeld. 
 
1. Algemeen:  

 

- Een wedstrijd duurt 2x 20 minuten. Wees op tijd, de match start stipt! 

- Alle spelers moeten minimum 15 minuten voor de start van hun wedstrijd aanwezig zijn. De 

teamverantwoordelijke komt zich minstens 20 minuten op voorhand melden bij de ASL-verantwoordelijke 

in het Sportkot (lokaal E.101). 

- Tijdens de groepsfase speelt elke ploeg 1x tegen elke andere ploeg uit zijn poule. Daarna wordt met 

rechtstreekse uitschakeling gespeeld (16e finales, achtste finales, kwartfinales, halve finales, finale). 

- Er wordt gespeeld in ploegen van 5 spelers, waarvan 1 keeper (deze moet duidelijk te onderscheiden) 

- Er mag onbeperkt vervangen worden. De wissels gebeuren steeds op eigen speelhelft waarbij eerst de 

effectieve speler het terrein verlaat, alvorens de wisselspeler het terrein betreedt. Gewisselde spelers 

mogen terug opgesteld worden; uitgesloten spelers komen niet terug op het terrein, ook niet voor 

penalty’s. 

- Een speler mag onbeperkt de bal naar zijn eigen keeper terugspelen, doch de keeper mag hierbij de bal 

niet met de handen en/of armen raken, indien de bal bewust door een medespeler met de voet naar hem 

wordt getrapt. 

- Een sliding-tackle (al glijdend de tegenstrever aanvallen) is niet toegestaan en resulteert in een directe 

vrije schop (of strafschop) voor de tegenpartij. Een sliding-tackle is echter wel toegestaan om een 

doelpunt/hoekschop/intrap te verijdelen, om een schot/voorzet af te blokken en door de keeper binnen 

zijn eigen strafschopgebied. Buiten het eigen strafschopgebied gelden voor de keeper dezelfde 

beperkingen als voor eender welke andere speler. 

- De wissel van de keeper mag enkel tijdens een spelonderbreking gebeuren. De scheidsrechter moet 

hiervan op de hoogte gebracht worden voordat de wissel gebeurt. 

 

2. Speelgerechtigheid & opstelling: 
 

- Om speelgerechtigd te zijn dienen alle spelers van de ploeg in het bezit te zijn van een geldige MOVE of 
Sportsticker 2022-2023 en dienen deze ook elke wedstrijd bij te hebben – net zoals hun studenten-, 
personeels- of alumnikaart (zie ook algemene reglementen).  

- Tijdens de achtste-, kwart-, halve finales en finale kunnen geen nieuwe spelers meer opgesteld worden.  
- Iedere speler mag tijdens de competitie ASL Zaalvoetbal Dames 2022-2023 slechts bij één team 

aangesloten zijn.  
- Indien een team niet met meer dan 3 spelers +1 keeper komt opdagen, worden de wedstrijdcijfers 

omgezet in een forfaitscore (10 – 0).  
- Heren mogen niet deelnemen aan de damescompetitie.  
- Bij het opstellen van één of meerdere niet-gerechtigde speler(s) wordt het resultaat van de wedstrijd 

omgezet in forfaitcijfers (10 – 0).  
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3. Kaarten en sancties:  
 

- Gele kaart: De gele kaart wordt gebruikt om aan te geven dat een speler/official gewaarschuwd werd. 

Een gewaarschuwde speler moet niet vervangen worden. De gele kaarten worden overgedragen naar de 

volgende matchen. Een derde gele kaart tijdens de poulefase leidt tot één match schorsing. De speler 

wordt automatisch geschorst voor de daaropvolgende wedstrijd. Als een speler op de laatste speeldag van 

de poulefase haar derde gele kaart krijgt, zal zij geschorst worden voor de daaropvolgende ronde. 

Vanaf de kwartfinales geldt volgende regel: na twee gele kaarten volgt een schorsing voor de volgende 

speeldag, waardoor deze speler de finale mist.  

Eventuele waarborgstraf wordt bepaald door de UA Sportraad, in samenspraak met de scheidsrechter en 

het Commissariaat voor de Sport. De uitspraak zal medegedeeld worden aan de sportverantwoordelijke 

van het desbetreffende team.  

- Rode kaart: De rode kaart wordt gebruikt om aan te geven dat een speler/official uitgesloten werd. De 

speler moet de sportzaal verlaten en mag niet vervangen worden. De duur van de schorsing (en eventuele 

waarborgstraf) wordt bepaald door de UA Sportraad in samenspraak met de scheidsrechter. De uitspraak 

zal worden medegedeeld aan de sportverantwoordelijke van het desbetreffende team.  

- Scheidsrechters: De beslissingen van de scheidsrechters zijn finaal. Protest zal niet helpen! Heb respect 

voor de scheidsrechters. (Verbaal) Geweld tegen de scheidsrechters wordt niet getolereerd en zal 

gesanctioneerd worden.  

- Bij gewelddadig gedrag of herhaalde overlast kan de organisatie besluiten een speler of een team te 

schorsen van de competitie. Indien een team geschorst wordt, staat dit gelijk met een algemeen forfait.  

4. Forfait:  
- Na goedkeuring van de kalender door alle teams (dit gebeurt voor de start van de competitie) worden 

wedstrijden niet meer verzet; tenzij door academische overmacht, tenzij in onderling overleg, en dit steeds 

minstens twee weken op voorhand. Er zal door de organisatie bekeken worden wat mogelijk is.  

- Forfait dient minimaal 24u op voorhand gemeld te worden aan de ASL-verantwoordelijke via mail 

(lisa.mans@uasportraad.be). Als de melding te laat of niet wordt doorgegeven, zal er een deel van de 

waarborg ingehouden worden.  

- Forfaitcijfers: 

● Voor het team dat forfait geeft: 0 – 10 en 0 punten voor de groepsranking 

● Het andere team wint met 10 – 0 en +3 punten voor de groepsranking 

- Forfait kan gegeven worden indien:  

● De scheidsrechter de wedstrijd moet stopzetten wegens onhandelbaar gedrag van spelers, 

trainer(s) en/of supporters 

● Er één of meerdere niet-speelgerechtigde speler(s) worden opgesteld 

● Een team met minder dan 3 spelers + 1 keeper komt opdagen 

● De terreinen en/of kleedkamers (vol met) vuil worden achtergelaten (na drie waarschuwingen 

wordt er algemeen forfait gegeven) 

- Algemeen forfait:  

● Indien een team algemeen forfait geeft voor de start van de competitie, zal deze club geschrapt 

worden uit de rangschikking en de kalender. Er zullen dus geen punten worden toegekend voor 

de poulewedstrijden van dit team. De waarborg zal volledig worden ingehouden, tenzij anders 

beslist in overleg met de organisatie. 

● Indien een team algemeen forfait geeft na de start van de competitie en tijdens de poulefase, 

zal deze club geschrapt worden uit de rangschikking en de kalender. Er zullen geen punten 

worden toegekend voor de nog te spelen wedstrijden van dit team. De wedstrijden die reeds 

door dit team gespeeld zijn, worden nietig verklaard en alle toegekende punten worden 

ingetrokken. De waarborg zal volledig worden ingehouden, tenzij anders beslist in overleg met 

de organisatie.  
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5. Klassement poulefase:  
 

- Per match krijgt een team 3 punten (overwinning); 1 punt (gelijkspel) of 0 punten (verlies of forfait). 

- De ploegen worden vervolgens als volgt gerangschikt: 

o Aantal behaalde punten 

o Aantal gewonnen wedstrijden 

o Onderling duel 

o Doelsaldo 

o Gescoorde goals 

o Loting 

6. Contactgegevens organisatie 
 
Uitslagen & communicatie:  

● Facebookgroep “ASL Zaalvoetbal Dames 2022-2023”  
● Webpagina https://www.sportsticker.be/antwerp-students-league/asl-zaalvoetbal/asl-zaalvoetbal/ en 

https://sportuantwerpen.be/asl/#toggle-id-8  
 
Vragen? Suggesties? Opmerkingen? (Officiële) Klachten? 
 

• https://www.sportsticker.be/  en http://sportuantwerpen.be/asl/ – info@sportsticker.be  
• Sportsticker:  Stijn LEMMENS – 0474 31 95 33– stijn@sportsticker.be 
• UA Sportraad: Lisa MANS – GSM - lisa.mans@uasportraad.be 
• Arbitrage: Jiri BERGS  

 
 
Door de inschrijving en betaling van de waarborg ASL Zaalvoetbal Dames 2022-2023 wordt er automatisch 
akkoord gegaan met deze reglementen.  
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