
Wedstrijdreglement RZVO Oisterwijk (per 01-08-2019): 
 
1.  Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de regels en reglementen van de K.N.V.B. 
2.  Teams kunnen bestaan uit mannen en vrouwen. Gecombineerde teams worden toegelaten. 
3.  In sommige gevallen heeft RZVO Oisterwijk de ruimte bij de uitvoering van enkele  

spelregels, voorbeelden hiervan zijn de tijdstraffen van RZVO Oisterwijk. 
4.  Het bestuur stelt voorafgaan aan de competitie het programma vast. 
5.  De wedstrijdduur wordt ieder seizoen opnieuw door het bestuur vastgesteld. 
6.  De wedstrijden worden gespeeld in “Sportcentrum de Leye” te Oisterwijk. Na oplevering  

van de sporthal worden de wedstrijden gespeeld in “Sporthal Den Donk”. 
7.  Beslissingen van de scheidsrechters zijn bindend. 
8.  De hoogte van het inschrijfgeld wordt jaarlijks tijdens de ALV bepaald. 
9.  Het inschrijfgeld dient te alle tijden VOOR aanvang van de competitie betaald te zijn. Het  

niet tijdig betalen betekent uitsluiting van de competitie.  
10.  Spelers kunnen gedurende het gehele seizoen aangemeld worden indien ze nog niet bij een  

ander team spelen. Voor het aanmaken van nieuwe spelers na een bepaalde datum,  
bepaald tijdens de ALV of door het bestuur, worden kosten voor het aanmelden in rekening  
gebracht. Indien een team uit de competitie is gestapt, volgt een boete indien speler van  
het uitgestapte team zich bij een ander team inschrijft. De boete bedraagt € 25,00. 

11.  Het is verplicht alle wedstrijden met minimaal 4 spelers aan te vangen. 
12.  Het aantal punten per gewonnen wedstrijd is 3, gelijkspel is 1 punt en bij verlies 0 punten. 
13.  Het eerst vermelde team is het team dat als eerste in het programma staat vermeld, en  

zorgt voor competente lijnrechter en deze persoon dient tenminste 16 jaar te zijn en lid  
van de K.N.V.B. Bij in gebreke blijven van deze regel spreekt de scheidsrechter de  
aanvoerder van het team aan en sommeert deze een speler aan te wijzen die gaat  
functioneren als lijnrechter. Enige uitzondering op deze regel is als door het afstaan van  
een veldspeler het aantal spelers daalt onder de 5. Tijdens de wedstrijd mag deze  
lijnrechter slechts eenmaal worden gewisseld. Wil degene die in de eerste helft als  
lijnrechter heeft gefunctioneerd, als speler in de tweede helft meedoen, dit moet dan wel  
op het wedstrijdformulier voor aanvang van de wedstrijd te worden vermeld. De gene die  
de tweede helft als lijnrechter gaat functioneren, dient voor aanvang van de wedstrijd op  
het wedstrijdformulier te worden vermeld. Als beide personen niet op het  
wedstrijdformulier staan vermeld, mag er niet gewisseld worden. Het niet naleven van deze  
regel wordt bestraft met een geldboete van € 50,00. 

14.  Het eerst vermelde team zorgt voor reserve shirts met een andere kleur. 
15.  De verenigingen dienen zich te houden aan het reglement.  
16.   Het is verboden om zich voor, tijdens en na de wedstrijd met een bal in de zaal te begeven.  
17.  RZVO Oisterwijk zorgt voor een goedgekeurde wedstrijdbal. 
18.  Strafzaken worden behandeld door de tuchtcommissie van RZVO Oisterwijk. Indien  

wenselijk worden de rapporten doorgestuurd naar de K.N.V.B., in overleg met de  
tuchtcommissie van RZVO Oisterwijk. 

19.  Indien een team in zijn geheel niet op komt dagen of afzegt zonder een door het bestuur  
goedgekeurde reden is de wedstrijd met 5-0 verloren en worden er 3 punten in mindering  
gebracht. Daarnaast worden 0 punten toegekend ten aanzien van de Fair Play competitie.  
Voor de tegenstander die wel op is komen dagen wordt de Fair Play berekend over het  
gemiddelde van het totaal aantal gespeelde wedstrijden (netto). 

20.  Bij de eerste keer dat een team niet op komt dagen zonder een door het bestuur goed  
gekeurde reden wordt een boete van 50,00 euro in rekening gebracht. Deze boete loopt op  
bij volgende keren en is als volgt: 2e keer, 100,00 euro. 3e keer 150,00 euro. Voor alle  
keren daarna wordt ook 150,00 euro per keer doorbelast. 

21.  Indien een niet gerechtigde speler aan een wedstrijd heeft deelgenomen, heeft het  
betreffende team de wedstrijd met 5-0 verloren en een geldboete van € 50,00. 

22.  De tijdwaarneming en alle administratieve handelingen die voor een wedstrijd nodig zijn,  
worden bij wedstrijd 1, 2, 6 en 7 door een scheidsrechter of een persoon gedaan,  
aangesteld door het bestuur, volgens de scheidsrechterindeling. Wedstrijd 3, 4, en 5 dienen  
door de vereniging verzorgt te worden die volgens de indeling voor de betreffende  
wedstrijdavond verantwoordelijk is. Deze indeling zal voorafgaand aan de competitie aan  
alle teams overhandigd worden. Omzettingen van deze indeling dienen verplicht door de  
betreffende verenigingen zelf verzorgd te worden, de secretarissen kunnen hiervoor een  
formulier bij de wedstrijdsecretaris vragen/halen. Bij niet nakomen van deze verplichting,  
word(en) de betreffende vereniging(en) een geldboete van € 50,00 opgelegd. 

23.  Omzettingen van wedstrijden via de wedstrijdsecretaris of via het bestuur worden (in  
principe) niet in behandeling genomen. Omzettingen dienen door de verenigingen zelf te  
worden geregeld in overleg met de wedstrijdcoördinator. Via de website van RZVO kan  



hiervoor een verzoek worden ingediend. 
24.  De gele en rode kaarten hebben nog steeds een tijdstraf tot gevolg indien er door de  

tegenstander gescoord wordt, komt de tijdstraf niet te vervallen. Alle tijdstraffen dienen te  
alle tijden uitgezeten te worden. De gestrafte speler moet de gehele straf uitzitten. 

25.  De wedstrijden duren twee keer 20 minuten en er is geen rustpauze. Het team dat als  
eerste staat vermeld begin met de aftrap. 

26.  De aanvangstijden zijn :18:30 uur, 19:13 uur, 19:56uur, 20:39uur, 21:22uur, 22:05uur en  
22:48 uur. 

27.  Degradatie geldt voor de laagst geklasseerde teams in de eerste en tweede klasse.  
Promotie geldt voor de nummers één in de tweede en derde klasse. 
De nummer twee van de tweede klasse speelt tegen de voorlaatst geklasseerde uit de 
eerste klasse, de nummer twee van de derde klasse speelt tegen de voorlaatst 
geklasseerde uit de tweede klasse een promotie/degradatiewedstrijd. 

28.  Het team dat als eerste eindigt in de eerste klasse is kampioen van Oisterwijk. 
De teams die als eerste eindigen in de tweede en derde klasse zijn kampioen in hun klasse. 

29.  Bij gelijk eindigen in de competitie beslist het doelsaldo. Indien dit gelijk is, beslissen de 
gescoorde doelpunten, als dit ook gelijk is beslist het behaalde resultaat van de onderling 
gespeelde wedstrijden. Indien dit ook gelijk is dient er een beslissingwedstrijd te worden 
gespeeld. Beslissingswedstrijden voor de tweede en derde klasse worden gespeeld op de 
laatste competitiedag. 

30.  Voor de eerste klasse geldt dat indien, het einde van de competitie, het puntenaantal gelijk 
is, er een beslissingswedstrijd gespeeld wordt. Het doelsaldo is derhalve niet van 
toepassing. 

31.  Het is een ieder verboden om zich via het speelveld naar de andere kant van de zaal te 
begeven.  

32.  Indien gedurende het jaar nieuwe spelers aan de spelerslijst worden toegevoegd dienen te 
worden dan zal hiervoor 10,00 euro in rekening worden gebracht. 

33.  Het is tevens verboden zich tijdens de wedstrijd op te houden bij de tafel van de 
tijdwaarnemer, behalve de aanvoerders en teamleiders voor het tekenen van de 
wedstrijdformulieren. 
Deze regel is niet van toepassing voor bestuursleden en scheidsrechters. 

34.  Het is verplicht een reserve- keepershirt zichtbaar op de reservebank te hebben. Indien dit 
reserve keepershirt nodig blijkt te zijn en men heeft niet aan deze maatregel voldaan krijgt 
de betreffende vereniging een geldboete opgelegd van € 10,00. 

35.  Bij niet tijdig voldoen aan door het bestuur geldende verplichtingen zoals het tijdig betalen 
van de termijnen, opgave van de spelerslijst enz. kan een vereniging bestraft worden met 
een geldboete van € 10,00 na een eerste aanmaning, na een tweede aanmaning € 25,00. 
Bij herhaling, na schriftelijk sommeren door het bestuur, kan uitsluiting van het team het 
gevolg zijn. Aan bestuursleden van de betreffende vereniging, kunnen door het bestuur van 
RZVO Oisterwijk sancties worden opgelegd. De eventueel openstaande verplichtingen 
kunnen worden verhaald op de spelers van het betreffende team. 

36.  Ieder team dient bij de algemene vergadering met minimaal één lid aanwezig te zijn. Bij 
het in gebreke blijven van deze regel wordt de betreffende vereniging /team een geldboete 
van € 25,00 opgelegd. 

37.  Bij situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van RZVO Oisterwijk.  
 
 


