
 

Waarborg ASL Zaalvoetbal Heren 2020-21 

 

- De waarborg (€50 per team): 

o De waarborg voor ASL Zaalvoetbal Heren dient betaald te worden voor 13/10/2020 via de online 

portal. 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 gewoon 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*: 

 

Actie Sanctie 

Schade aan het materiaal en/of sportfaciliteiten €12,50 per schade-geval 
 
Extra: indien het gaat over een zeer zware 
overtreding/schade, kan de volledige waarborg 
ingehouden worden.  
 

Achterlaten van afval €12,50 per schade-geval 
 
Extra: indien een team voor de tweede keer afval 
achterlaat, wordt er €25 ingehouden. Indien het 
over een derde keer gaat, zal de volledige 
waarborg van het team ingehouden worden. 
 

Onsportief gedrag: 
- (Verbaal) geweld tegen scheidsrechter, 

tegenspelers, supporters en/of de 
accommodatie  
 

- Zware overtreding, bestraft met een 
rode kaart, zoals:  

● Ernstig gemeen spel 
(bijvoorbeeld een zware tackle) 

● Een gewelddadige handeling 
(bijvoorbeeld een 
elleboogstoot, slaan of trappen) 

● Een tegenstander of een 
andere persoon bespuwen 

 
- … 

 
 
N.B.: dit is geen volledige lijst, de organisatie kan 
beslissen overtredingen die hier niet opgesomd 
zijn te bestraffen.  
 

 
- Sancties starten vanaf €25, en kunnen 

verzwaard worden naarmate de ernst 
van de overtreding 
 

- Sancties starten vanaf €25, en kunnen 
verzwaard worden naarmate de ernst 
van de overtreding 

https://mijn.delcomsubdomain.com/nl/home
https://mijn.delcomsubdomain.com/nl/home


 

Forfait geven minder dan 24 uur voor aanvang 
van de wedstrijd 
 

€25 per forfaitwedstrijd 

Elke vorm van competitievervalsing: 
 

- Met meer dan 5 spelers op het veld 
staan tijdens de wedstrijd 
 

- Een speler opstellen die reeds voor een 
ander team in de competitie heeft 
gespeeld 
 

- Een speler opstellen die geschorst is 
 

- Het opzettelijk verzwakken van een 
ploeg om de uitslag van de wedstrijd te 
beïnvloeden 

 
 

 
- Forfait verklaren om een andere club te 

bevoordelen 
 
 

 
- ... 

 
N.B.: dit is geen volledige lijst, de organisatie kan 
beslissen overtredingen die hier niet opgesomd 

zijn te bestraffen. 

 
 

- €12,50/wedstrijd 
 
 

- €12,50/wedstrijd 
 
 
 

- €12,50/wedstrijd 
 

- €25/wedstrijd 
Extra: indien dit een tweede keer 
voorvalt, krijgt dit team algemeen forfait 
en zal de volledige waarborg 
ingehouden worden. 

 
- €25/wedstrijd.  

Extra: indien dit een tweede keer 
voorvalt, krijgt dit team algemeen forfait 
en zal de volledige waarborg 
ingehouden worden. 

 

 

 

 

 

 
*Elke overtreding wordt bekeken geval per geval. De organisatie kan beslissen om een overtreding 

niet/lichter/zwaarder te sanctioneren dan hierboven opgesomd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fair Play 
 

 

Het Fair Play-klassement wordt opgemaakt op basis van de voormalige UEFA Fair Play-regels en drukken de 

sportiviteit van de deelnemende teams uit. De Fair Play-punten maken een onderdeel uit van de overkoepelde 

ASL-ranking. De beoordeling gebeurt door de tegenstander, referee, UA Sportraad en het Commissariaat voor de 

Sport.  

 

 

1. Punten 

Er kan per wedstrijd een puntentotaal tussen de 0 en 10 worden gehaald. In de ranglijst wordt het 

gemiddelde over de wedstrijden weergegeven.  

 

2. Aandachtspunten 

De teams worden op volgende punten beoordeeld:  

- Gele en rode kaarten.  
Dit is het meest objectieve aandachtspunt. Er wordt vooraf 10 punten gegeven en voor een gele kaart 

volgt er een aftrek van 1 punt, voor een rode (of twee keer geel) 3. Indien een speler reeds een gele 

kaart had en nadien rechtstreeks rood krijgt, volgt er een aftrek van 4 punten.  
Deze score kan negatief zijn.  

- Positief spel  
Bijvoorbeeld aanvallende wedstrijdtactiek, geen tijd winnen, op zoek blijven naar een extra goal.  
Maximaal 10 punten, minimaal 1.  

- Respect voor de tegenstander  
Bijvoorbeeld de bal terugspelen naar een tegenstander bij ingooi of een geblesseerde tegenstander 

helpen. 
Maximaal 5 punten, minimaal 1.  

- Respect voor de scheidsrechter 
Scheidsrechter en beslissingen respecteren: Beslissingen zullen genomen worden naar best vermogen 

van de scheidsrechter in overeenstemming met de Regels van het Voetbalspel en in de “Geest van het 

voetbalspel” en zijn gefundeerd op de mening van de scheidsrechter die de bevoegdheid heeft om 

gepaste maatregelen te treffen binnen het kader van de Regels van het Voetbalspel. De beslissingen van 

de scheidsrechter betreffende spelaangelegenheden, inbegrepen het al dan niet valideren van een 

doelpunt en de uitslag van de wedstrijd, zijn bindend. De beslissingen van de scheidsrechter en de 

andere wedstrijdofficials moeten steeds gerespecteerd worden. 
Maximaal 5 punten, minimaal 1.  

- Gedrag van trainer, assistent-trainer, verzorger, bankzitters 
Maximaal 5 punten, minimaal 1.  

- Gedrag fans  
Maximaal 5 punten, minimaal 1. 

 

 

Het totaal aantal punten moet gedeeld worden door het maximum aantal punten (40), vermenigvuldigd met 10. 

Dit is een resultaat tussen 0 en 10.  

 

 

  

  

 

 


