KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL

Bekerbesluiten
Zaalvoetbal
Landelijk en district
Seizoen 2020/'21

1 Bekerbesluiten
1.1 Landelijke beker zaalvoetbal mannen
Artikel 1
De deelnemende teams zijn:
- Alle in de ere- en eerste divisie uitkomende verenigingen in het seizoen 2020/’21.
- Alle teams uit de districtsbeker zaalvoetbal in de categorie A van het seizoen 2019/’20 die op het
moment van afbreken nog in het bekertoernooi actief waren. Deze teams zijn op vrijwillige basis
deelnemer.
Artikel 2
Het desbetreffende district berekent de zaalhuur door aan de thuisspelende vereniging. De
verrekening van alle verschuldigde bedragen verloopt via de rekening-courant met het district.
Artikel 3
Het toernooi start met twee voorronden om op het aantal van 32 teams uit te komen. De verenigingen
uitkomend in de eredivisie seizoen 2020/’21 zijn vrijgeloot voor beide voorronden.
Alle wedstrijden worden gespeeld volgens het principe knock-outwedstrijden.
Als een districtsteam die in het seizoen 2020/’21 uitkomt in de topklasse (of lager) zich plaatst voor de
achtste finale, dan heeft deze deelnemer zich hiermee ook geplaatst voor het toernooi om de
landelijke beker van seizoen 2021/’22.
Als een districtsteam zich plaatst voor de achtste finale, kan het niet meer deelnemen in het
bekertoernooi van het district.
Artikel 4
De zaalvoetbalregels die gelden in de ere- en Eerste divisie, zijn ook tijdens alle wedstrijden om de
landelijke beker zaalvoetbal van toepassing.
Dit betekent onder meer dat gele kaarten van teams uit de ere- en eerste divisie worden geregistreerd,
conform 5.2 van het handboek Competitiezaken zaalvoetbal seizoen 2020/`21 in de categorie
‘Registraties voortvloeiende uit bekerwedstrijden of de supercup van de KNVB’.
Artikel 5
De competitieleider landelijk zaalvoetbal stelt de scheidsrechters aan. Het district waartoe de
thuisspelende vereniging behoort, stelt een, indien van toepassing, secretaris/tijdwaarnemer aan. De
scheidsrechterskosten en de kosten van de secretaris/tijdwaarnemer worden doorberekend aan de
desbetreffende verenigingen.
Artikel 6
In het geval een vereniging uit de eredivisie met zaterdag als vaste speeldag, thuis speelt tegen een
vereniging uit de eerste divisie of lager die niet op zaterdag speelt, dan vindt de wedstrijd in principe
op vrijdag plaats. Als een vereniging uit de eredivisie met de zaterdag als vaste speeldag, moet
uitkomen tegen een andere vereniging uit de eredivisie, dan vindt de wedstrijd in principe op zaterdag
plaats.
Artikel 7
Voor eventuele verzoeken inzake uitstel van vastgestelde wedstrijden, verwijzen wij naar de
bepalingen inzake ‘uitstel wedstrijden’, te vinden in 2.7 van het “Handboek competitiezaken
zaalvoetbal seizoen 2020/`21”.
Artikel 8
De vereniging van het team dat zich tijdens de bekercompetitie terugtrekt, betaalt € 125,60 aan
administratiekosten. Verder kunnen de volledige zaalhuur en de scheidsrechterskosten voor rekening
komen van deze vereniging.

Artikel 9
a) De vereniging van een team dat schuldig wordt bevonden aan het niet spelen van een
vastgestelde bekerwedstrijd, wordt belast met een bedrag van € 125,60 aan administratiekosten +
de zaalhuur ad € 115,- en wordt van verdere deelname uitgesloten. De desbetreffende
tegenstander is automatisch geplaatst voor de volgende ronde.
b) Als een vereniging niet opkomt tijdens de bekercompetitie c.q. zich terugtrekt vanaf het moment
van inschrijving, komt haar recht op deelname aan de landelijke beker in het daaropvolgende
seizoen en aan de districtsbeker in het huidige seizoen te vervallen. Dit geldt ook als het recht op
deelname aan de beker al uit andere hoofde is of nog zou kunnen worden verkregen.
Artikel 10
Een team is voor een bekerwedstrijd verplicht om speelklaar te zijn op het vastgestelde aanvangsuur,
zodra de scheidsrechter de spelers heeft opgeroepen. Een team is speelklaar als minimaal vijf
spelers, onder wie één doelverdediger, op het speelveld ‘speelklaar aanwezig’ zijn.
Artikel 11
Een team dat een niet-gerechtigde speler opstelt, wordt uitgesloten van verder deelname, ongeacht
de maatregelen die de tuchtrechtelijke organen zullen nemen. De tegenstander is dan automatisch
geplaatst voor de volgende ronde.
Artikel 12
De thuisspelende vereniging mag entree heffen. De opbrengst hieruit komt geheel ten goede aan de
thuisspelende vereniging. Deze vereniging behoort, als zij entree heft, de bezoekende vereniging
maximaal tien gratis toegangsbewijzen te verstrekken, voor spelers en officials.
Artikel 13
De wedstrijden om de landelijke zaalvoetbalbeker duren twee keer twintig minuten zuivere speeltijd. Er
is geen verlenging, uitgezonderd de halve finalewedstrijden en de finalewedstrijd (zie artikel 16 van dit
bekerbesluit). Als na het verstrijken van de vastgestelde wedstrijd de stand nog gelijk is, volgt een
beslissing door het nemen van strafschoppen, zoals bepaald in de ‘Spelregels landelijk Ere- en Eerste
divisie zaalvoetbal’.
Artikel 14
Van de wedstrijden moeten op de gebruikelijke wijze digitale wedstrijdformulieren (wedstrijdzaken
app) worden opgemaakt en ingezonden.
Artikel 15
Als twee teams van dezelfde vereniging zich plaatsen voor de kwartfinales, dan spelen deze teams
tegen elkaar in de kwartfinales.
Artikel 16
Via loting komen de twee halve finalewedstrijden (geen return) tot stand. De winnaars van de halve
finales plaatsen zich voor de finale. Loting bepaalt wie als thuisspelend team wordt aangemerkt. Als bij
wedstrijden van de halve finales dan wel de finale na de reguliere speeltijd geen beslissing is
verkregen, komt er een verlenging met twee keer vijf minuten (zuivere speeltijd). Is de stand na de
verlenging nog gelijk, dan valt de beslissing door het nemen van strafschoppen, zoals bepaald in de
‘Spelregels landelijk Ere- en Eerste divisie zaalvoetbal’.
Artikel 17
De reiskosten komen te allen tijde voor rekening van de deelnemende verenigingen. De KNVB stelt
jaarlijks een tegemoetkoming in de reiskosten (op basis van aantoonbare kosten) vast voor clubs die
zich plaatsen voor de finale.
Artikel 18
De winnaar van de KNVB-zaalvoetbalbeker ontvangt een beker die het bestuur amateurvoetbal
beschikbaar stelt. De winnaar verkrijgt deze beker direct in eigendom. De finalisten en ook de
scheidsrechters ontvangen een herinneringsmedaille.

Artikel 19
De bekerwinnaar plaatst zich voor het daaropvolgende seizoen om de BeNe-beker. Is de
bekerwinnaar ook kampioen van de eredivisie, dan speelt de verliezend finalist van de play-offs om de
BeNe-beker.
Artikel 20
De bekerwinnaar 2020/’21 speelt tegen de kampioen van de eredivisie 2020/'21, in een door de KNVB
te organiseren wedstrijd om de supercup. Is de bekerwinnaar ook kampioen van de eredivisie, dan
neemt de verliezend bekerfinalist 2020/’21 zijn plaats in.
Artikel 21
Eventuele tuchtzaken worden behandeld door de landelijke tuchtorganen
Artikel 22
Voor zover niet anders is bepaald en voor zover toepasselijk, gelden de bepalingen van het
“Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal”. De competitieleider landelijk zaalvoetbal is belast met de
uitvoering hiervan. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur
amateurvoetbal.

1.2 Landelijke beker zaalvoetbal vrouwen
Artikel 1
De deelnemende teams zijn:
- Alle in de eredivisie uitkomende verenigingen in het seizoen 2020/’21.
- De maximaal 24 teams (halve finalisten) van de districtsbeker zaalvoetbal in de categorie Vrouwen
2019/’20.
Artikel 2
Het desbetreffende district berekent de zaalhuur door aan de thuisspelende vereniging. De
verrekening van alle verschuldigde bedragen verloopt via de rekening-courant met het district.
Artikel 3
Er wordt gestart met een voorronde om op een aantal van zestien teams te komen voor de poulefase
in het bekertoernooi.
De 2e ronde (poulefase) bestaat uit vier poules van vier teams. Deze teams spelen een halve
competitie. De winnaars van de poules plaatsen zich voor de halve finale.
Als een districtsteam zich plaatst voor de 2e ronde (poulefase) plaatst het zich ook voor het landelijk
bekertoernooi in het seizoen 2021/’22.
Als een districtsteam zich plaatst voor de 2e ronde (poulefase), kan het niet meer deelnemen in het
bekertoernooi van het district.
Artikel 4
De zaalvoetbalregels die gelden in de Ere- en Eerste divisie, zijn ook tijdens alle wedstrijden om de
landelijke beker zaalvoetbal van toepassing.
Dit betekent onder meer dat gele kaarten van teams uit de ere- en eerste divisie worden geregistreerd,
conform 5.2 van het handboek Competitiezaken zaalvoetbal seizoen 2020/`21 in de categorie
‘Registraties voortvloeiende uit bekerwedstrijden of de supercup van de KNVB’.
Artikel 5
De competitieleider landelijk zaalvoetbal stelt de scheidsrechters aan. Het district waartoe de
thuisspelende vereniging behoort, stelt, indien van toepassing, een secretaris/tijdwaarnemer aan. De
scheidsrechterskosten en de kosten van de secretaris/tijdwaarnemer worden doorberekend aan de
desbetreffende verenigingen.
Artikel 6
Voor eventuele verzoeken inzake uitstel van vastgestelde wedstrijden, verwijzen wij je naar de
bepalingen inzake ‘uitstel wedstrijden’, te vinden in 2.7 van het “Handboek competitiezaken
zaalvoetbal seizoen 2020/`21”.
Artikel 7
De vereniging van het team dat zich tijdens de bekercompetitie terugtrekt, betaalt € 125,60 aan
administratiekosten. Verder kunnen de volledige zaalhuur en de scheidsrechterskosten voor rekening
komen van deze vereniging.
Artikel 8
a. De vereniging van een team dat schuldig wordt bevonden aan het niet spelen van een vastgestelde
bekerwedstrijd, wordt belast met een bedrag van € 125,60 aan administratiekosten + de zaalhuur ad €
115,- en wordt van verdere deelname uitgesloten. De desbetreffende tegenstander is automatisch
geplaatst voor de volgende ronde.
b. Als een vereniging niet opkomt tijdens de bekercompetitie c.q. zich terugtrekt vanaf het moment van
inschrijving, komt haar recht op deelname aan de landelijke beker in het daaropvolgende seizoen en
aan de districtsbeker in het huidige seizoen te vervallen. Dit geldt ook als het recht op deelname aan
de beker al uit andere hoofde is of nog zou kunnen worden verkregen.

Artikel 9
Een team is voor een bekerwedstrijd verplicht om speelklaar te zijn op het vastgestelde aanvangsuur,
zodra de scheidsrechter de spelers heeft opgeroepen. Een team is speelklaar als minimaal vijf
spelers, onder wie één doelverdediger, op het speelveld ‘speelklaar aanwezig’ zijn.
Artikel 10
Een team dat een niet-gerechtigde speler opstelt, wordt uitgesloten van verder deelname, ongeacht
de maatregelen die de tuchtrechtelijke organen zullen nemen. De tegenstander is dan automatisch
geplaatst voor de volgende ronde.
Artikel 11
De thuisspelende vereniging mag entree heffen. De opbrengst hieruit komt geheel ten goede aan de
thuisspelende vereniging. Deze vereniging behoort, als zij entree heft, de bezoekende vereniging
maximaal 10 gratis toegangsbewijzen te verstrekken, voor spelers en officials.
Artikel 12
De wedstrijden om de landelijke zaalvoetbalbeker duren twee keer twintig minuten zuivere speeltijd. Er
is geen verlenging, uitgezonderd de halve finalewedstrijden en de finalewedstrijd (zie artikel 15 van dit
bekerbesluit). Als na het verstrijken van de vastgestelde wedstrijd de stand nog gelijk is, volgt een
beslissing door het nemen van strafschoppen, zoals bepaald in de ‘Spelregels landelijk Ere- en Eerste
divisie zaalvoetbal’.
Artikel 13
Van de wedstrijden moeten op de gebruikelijke wijze (digitale) wedstrijdformulieren worden opgemaakt
en ingezonden.
Artikel 14
Als twee teams van dezelfde vereniging zich plaatsen voor de halve finales, dan spelen deze teams
tegen elkaar in de halve finale.
Artikel 15
Via loting komen de twee halve finalewedstrijden (geen return) tot stand. De winnaars van de halve
finales plaatsen zich voor de finale. Loting bepaalt wie als thuisspelend team wordt aangemerkt. Als bij
wedstrijden van de halve finales dan wel de finale na de reguliere speeltijd geen beslissing is
verkregen, komt er verlenging met twee keer vijf minuten (zuivere speeltijd). Is de stand na de
verlenging nog gelijk, dan valt de beslissing door het nemen van strafschoppen, zoals bepaald in de
‘Spelregels landelijk Ere- en Eerste divisie zaalvoetbal’.
Artikel 16
De reiskosten komen te allen tijde voor rekening van de deelnemende verenigingen. De KNVB stelt
jaarlijks een tegemoetkoming in de reiskosten (op basis van aantoonbare kosten) vast voor clubs die
zich plaatsen voor de finale.
Artikel 18
De winnaar van de KNVB-zaalvoetbalbeker ontvangt een beker die het bestuur amateurvoetbal
beschikbaar stelt. De winnaar verkrijgt deze beker direct in eigendom. De finalisten en ook de
scheidsrechters ontvangen een herinneringsmedaille.
Artikel 19
De bekerwinnaar 2020/’21 speelt tegen de kampioen van de eredivisie 2020/'21, in een door de KNVB
te organiseren wedstrijd om de supercup. Is de bekerwinnaar ook kampioen van de eredivisie, dan
neemt de verliezend bekerfinalist 2020/’21 deze plaats in.
Artikel 20
Eventuele tuchtzaken worden behandeld door de landelijke tuchtorganen.
Artikel 21
Voor zover niet anders is bepaald en voor zover toepasselijk, gelden de bepalingen van het
Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal. De competitieleider landelijk zaalvoetbal is belast met de

uitvoering hiervan. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur
amateurvoetbal.

1.3 Districtsbeker
Artikel 1
In het districtszaalvoetbal zijn er de volgende beker categorieën:
• In elk district één beker voor de categorie A mannen
• In elk district één beker voor de categorie B mannen
• In elk district één beker voor de categorie vrouwen
• In district West I is er één beker voor de categorie veteranen
• In district West II is er één beker voor de hallencompetitie
Artikel 2
Aan de bekerwedstrijden kan worden deelgenomen door die teams die in het seizoen 2020/’21
uitkomen in de competitie:
• In de districtsbeker voor categorie A mannen in de districten Noord, Oost, West I en Zuid I
spelen de teams uitkomend in de categorie A van het betreffende district;
• In de districtsbeker voor categorie A mannen in de districten West II en Zuid II spelen de
teams uitkomend in de categorie A van het district, aangevuld met teams uit de eerste klasse;
• In de districtsbeker voor categorie B mannen in de districten Noord, Oost, West I en Zuid I
spelen de teams uitkomend in de categorie B van het betreffende district;
• In de districtsbeker voor categorie B mannen in de districten West II en Zuid II spelen de
teams uitkomend in de categorie B van het district, uitgezonderd de teams uit de eerste
klasse;
• In de districtsbeker voor categorie Vrouwen spelen de teams uitkomend in de districtsklassen;
De scheiding van de categorieën is terug te lezen in paragraaf 1.1 van het “Handboek
competitiezaken zaalvoetbal seizoen 2020/’21.
Artikel 3
De wedstrijd wordt gespeeld in de sporthal van het team dat als eerste is geloot. Als de betreffende
sporthal in de periode voor deze wedstrijd niet beschikbaar is, wordt de wedstrijd automatisch
verplaatst naar de sporthal van het team dat als tweede is geloot. Is ook deze sporthal niet
beschikbaar dan wordt de wedstrijd vastgesteld in een door de KNVB aan te wijzen sporthal. De
kosten hiervoor worden omgeslagen over beide verenigingen en via rekening-courant verrekend. De
bekerwedstrijden worden vastgesteld in de beker- en inhaalweken (zie speeldagenkalender).
Wedstrijden kunnen echter ook worden vastgesteld in weken waarin ook een competitiewedstrijd is
vastgesteld.
Artikel 4
Vanaf de eerste ronde van de districtsbeker zaalvoetbal wordt direct gespeeld door middel van het
knock-out systeem. De winnaars vervolgen het toernooi. De wedstrijden worden bij loting vastgesteld.
Bij een gelijke stand na reguliere speeltijd, moet er direct door beide partijen strafschoppen worden
genomen. Voor de uitvoering hiervan verwijzen wij naar de ‘Spelregels zaalvoetbal’.
Artikel 5
De districtsteams die zich in het seizoen 2020/’21 geplaatst en aangemeld hebben voor de
bekercompetitie van een categorie hoger, zijn vrijgesteld van het spelen van de eerste twee
speelrondes in de “eigen” categorie.
Als deze teams zich in de categorie hoger plaatsen voor de achtste finale, dan kunnen ze niet meer
terugkeren in de “eigen” categorie.
De districtsteams die zich in het seizoen 2020/’21 geplaatst en aangemeld hebben voor de
bekercompetitie van een categorie hoger, worden bij verlies teruggezet in de “oorspronkelijke”
categorie.
Artikel 6
De medewerker wedstrijdzaken zaalvoetbal van het desbetreffende district stelt de scheidsrechters en
indien gewenst een secretaris/tijdwaarnemer aan. Deze officialkosten worden doorberekend aan de
desbetreffende verenigingen. Wanneer bij een districtsbekerwedstrijd geen bevoegde official, zoals
genoemd in het “Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal”, aanwezig is, zorgt de in het programma

eerstgenoemde vereniging voor een vervangende official(s). De bezoekende vereniging is verplicht
deze official te aanvaarden.
Artikel 7
Bij wedstrijden om de districtsbeker in de categorie A zorgt het eerstgenoemde team tot en met de
halve finale voor een assistent-scheidsrechter.
Artikel 8
In het geval dat twee verenigingen met verschillende vaste speelavonden tegen elkaar zijn geloot, dan
vindt de wedstrijd in principe op de avond plaats van de eerstgenoemde vereniging.
Artikel 9
Uitstel van vastgestelde bekerwedstrijden wordt niet verleend.
Artikel 10
De vereniging van het team dat zich tijdens de bekercompetitie terugtrekt, betaalt € 125,60 aan
administratiekosten. Verder kunnen de volledige zaalhuur en de scheidsrechterskosten voor rekening
komen van deze vereniging.
Artikel 11
De vereniging van een team dat schuldig wordt bevonden aan het niet spelen van een vastgestelde
bekerwedstrijd, wordt belast met een bedrag van € 125,60 aan administratiekosten + eventueel de
zaalhuur ad € 57,50 en wordt van verdere deelname uitgesloten. De desbetreffende tegenstander is
automatisch geplaatst voor de volgende ronde.
Artikel 12
Een team is voor een bekerwedstrijd verplicht om speelklaar te zijn op het vastgestelde aanvangsuur,
zodra de scheidsrechter de spelers heeft opgeroepen. In de bekercategorieën anders dan categorie
A, is een team speelklaar als minimaal vier spelers, onder wie één doelverdediger, op het speelveld
‘speelklaar aanwezig’ zijn. Een team in de beker categorie A is speelklaar als minimaal vijf spelers,
onder wie één doelverdediger, op het speelveld ‘speelklaar aanwezig’ zijn.
Artikel 13
Een team dat een niet-gerechtigde speler opstelt, wordt uitgesloten van verder deelname, ongeacht
de maatregelen die de tuchtrechtelijke organen zullen nemen. De tegenstander is dan automatisch
geplaatst voor de volgende ronde.
Artikel 14
Een team dat schuldig wordt verklaard wegens wanordelijkheden, wordt uitgesloten van verder
deelname, ongeacht de maatregelen die de tuchtrechtelijke organen zullen nemen. . De tegenstander
is dan automatisch geplaatst voor de volgende ronde, behalve als beide teams schuldig worden
verklaard.
Artikel 15
De thuisspelende vereniging mag entree heffen. De opbrengst hieruit komt geheel ten goede aan de
thuisspelende vereniging. Deze vereniging behoort, als zij entree heft, de bezoekende vereniging
maximaal tien gratis toegangsbewijzen te verstrekken voor spelers en officials.
Artikel 16
De wedstrijden om de districtsbeker zaalvoetbal duren twee keer vijfentwintig minuten. Er is geen
verlenging, uitgezonderd de finalewedstrijd in de categorie A (zie artikel 17 van dit bekerbesluit). Als
na het verstrijken van de vastgestelde wedstrijd de stand nog gelijk is, volgt een beslissing door het
nemen van strafschoppen, zoals bepaald in de ‘Spelregels district zaalvoetbal’.
Artikel 17
Alleen de finalewedstrijden in de categorie A hebben een verlenging van twee keer vijf minuten indien
na de reguliere speeltijd de stand nog gelijk is.

Artikel 18
Van de wedstrijden moeten op de gebruikelijke wijze digitale wedstrijdformulieren (wedstrijdzaken
app) worden opgemaakt en ingezonden.
Artikel 19
Als meerdere teams van dezelfde vereniging zich plaatsen voor de achtste finales, dan spelen deze
teams vanaf deze ronde tegen elkaar.
Artikel 20
De winnaars van de halve finales plaatsen zich voor de finale. Loting bepaalt wie als thuisspelend
team wordt aangemerkt.
Artikel 21
De reiskosten komen te allen tijde voor rekening van de deelnemende verenigingen.
Artikel 22
De winnaars van de districtsbeker zaalvoetbal ontvangen een beker die het bestuur amateurvoetbal
beschikbaar stelt. De winnaar verkrijgt deze beker direct in eigendom. De finalisten en de
scheidsrechters ontvangen een herinneringsmedaille.
Artikel 22
Eventuele tuchtzaken worden behandeld door de tuchtrechtelijke organen van het desbetreffende
district.
Artikel 23
De twaalf (totaal van alle districten) finalisten van de districtsbeker zaalvoetbal in de categorie A
plaatsen zich voor de landelijke beker in het seizoen 2021/’22
Artikel 24
De vierentwintig (totaal van alle districten) teams die zich plaatsen voor de halve finale van de
districtsbeker zaalvoetbal in de categorie vrouwen plaatsen zich voor de landelijke beker van het
seizoen 2021/’22.
Artikel 25
Voor zover niet anders is bepaald en toepasselijk, gelden de bepalingen van het “Reglement
Wedstrijden Amateurvoetbal”. De landelijk competitieleider zaalvoetbal is belast met de uitvoering van
deze voorwaarden. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist het bestuur
amateurvoetbal.

