
Football 7x7 
 

Teamtoernooi voor dames, heren en senioren (mannen vanaf 40 jaar en heren vanaf 50 jaar). Een 

team mag uit maximaal 12 spelers bestaan. De deelnemende teams worden in de voorronde 

verdeeld in poules van 4 of 5 teams. De speelduur per wedstrijd is 2 x 20 minuten. De regels van de 

International Federation of Association Football (FIFA) zijn van toepassing. 

 

Wedstrijdsysteem 
"Open klas" 

Dag 1 

In de eerste ronde strijden de 20 teams om een plaats bij de beste 16. Ze strijden in vier poules van 5. 

Dag 2 

De winnaars, de runners-ups en de derde en de vierde in ronde 1 spelen nog een ronde van vier 

poules van 4. 

Daarna begint de klopfase. In de klopfase zullen er kruisfinales zijn. Ze beginnen de ronde met 16 

teams, daarna 8 teams in de kwartfinales, de overige 4 teams in de halve finale, gevolgd door de 

finale en de play-off om de derde plaats. 

  “Meer dan 40 jaar” 

De 8 teams strijden in twee poules van 4. 

Daarna begint de klopfase. In de klopfase zullen er kruisfinales zijn. Ze beginnen de ronde met 8 

teams in de kwartfinales, de overige 4 teams in de halve finale, gevolgd door de finale en de play-off 

om de derde plaats. 

Let op: Omdat de voetbalwedstrijden op natuur- of kunstgras kunnen plaatsvinden, moeten alle 

voetballers zorgen voor het juiste schoeisel. 

 

Wedstrijdregels 
• In principe volgt de 7-a-side competitie de regels van de International Federation of 

Association Football (FIFA). 

• Elke wedstrijd in de 40-plussers duurt 30 minuten, opgesplitst in twee helften van elk 15 

minuten, met een rustpauze van vijf minuten; in de open klasse duurt een wedstrijd 2 x 20 

minuten met een rust van vijf minuten. 

• De teamcaptains worden verzocht de lijst met hun spelersnamen en bijbehorende 

squadronnummers 30 minuten voor aanvang van hun eerste wedstrijd in te dienen bij de 

toernooidirecteur. De teamnummers van de spelers moeten voor alle wedstrijden hetzelfde 

blijven. De teams moeten 30 minuten voor elke wedstrijd klaar zijn. 

• Een team bestaat uit één keeper en 6 veldspelers. Als het aantal spelers in een team tot 

minder dan vier daalt (inclusief de keeper), moet de wedstrijd worden gestaakt. 

• Er is geen limiet aan het aantal wissels dat kan worden gemaakt. Spelers kunnen echter 

alleen worden gewisseld tijdens spelonderbrekingen. 



• In plaats van een gele kaart waarschuwt de scheidsrechter een speler door hem/haar 5 

minuten vrij te sturen; in het geval van een herhaalde overtreding tijdens dezelfde wedstrijd, 

moet de speler het veld verlaten voor de rest van de wedstrijd. 

• Bij een ernstige overtreding wordt de speler uitgesloten voor de gehele resterende duur van 

de wedstrijd (= rode kaart) en wordt hij uitgesloten van deelname aan de volgende wedstrijd 

van het team. Afhankelijk van de ernst van de overtreding kan de toernooidirecteur de speler 

ook schorsen voor de gehele duur van het toernooi. 

• Een speler die een rode kaart heeft gekregen, mag niet deelnemen aan de volgende 

wedstrijd van het team. 

• In het geval dat twee teams dezelfde kleur dragen, moet het team dat als eerste op het 

schema staat, hun truien verwisselen. Alle spelers moeten scheenbeschermers dragen. 

• Er zijn geen buitenspelregels. 

• De wedstrijden worden gespeeld op een klein veld (half zo groot als een normaal veld); het 

doel is 5m x 2m. 

• Het strafschoppunt bevindt zich op 7 meter van het doel. 

• Wanneer een team een hoekschop of vrije schop heeft, moeten de spelers van het andere 

team minstens 6,5 m verwijderd zijn van de bal. 

 

Scoring 

• De puntentelling in de poules volgt het internationale puntensysteem (3 punten voor een 

overwinning, 1 punt voor een gelijkspel en 0 punten voor een verlies). Als twee of meer 

teams hetzelfde aantal punten hebben, zijn de beslissende factoren eerst de wedstrijd, dan 

het doelsaldo en als laatste het aantal gescoorde doelpunten. 

• In het geval van een gelijkspel in de knock-outfase, zal er geen extra tijd zijn, maar eerder 

een onmiddellijke shootout (met 3 spelers voor elke kant) vanaf de 7m-markering. 


