
  

Continental 7x7 35/45+ voetbal 
 
 

 
 

7x7 35/45+ Na- en Voorjaarsreeks 
Reeks van toernooien op vrijdagavond 
 

Veel voetballers stoppen met voetbal omdat ze niet meer iedere zaterdag en zondag actief 
willen zijn. Daarnaast is het spelen tegen (te) jonge tegenstanders ook een belangrijke reden 
om de schoenen aan de wilgen hangen. Om dit te voorkomen biedt de KNVB verenigingen 
de mogelijkheid om deel te nemen aan het 7x7 35/45+ voetbal. Hierbij staat niet het 
presteren centraal, maar wel het op een recreatieve manier een potje voetballen met en 
tegen leeftijdsgenoten. De Na- en Voorjaarreeks kent een reeks van minimaal vier 
speelavonden op vrijdagavonden in het najaar én vier speelavonden in het voorjaar. Een 
vereniging is tijdens de reeks eenmaal gastheer en speelt de overige momenten bij de 
andere verenigingen in de poule.  
 
De speeldata voor het seizoen 2013/’14. 
 
Najaarsreeks 2013        Voorjaarsreeks 2014  
13/09, 20/09, 04/10, 11/10  28/03, 04/04, 11/04, 25/04   
 

De speelvorm: 
- In het najaar (sept t/m nov) en voorjaar (mrt t/m mei) een korte reeks speelronden 
- Een poule bestaat uit (minimaal) vijf teams en een reeks uit (minimaal) vijf speelronden 
- Per speelronde zijn er meerdere wedstrijden en wordt er gespeeld in toernooivorm 
- Een wedstrijd duurt dan 1 x 20 minuten en wordt gespeeld op een half veld 
- Een verenigingen zijn per reeks éénmaal gastheer 
- Voorkeur speeldag is op vrijdagavond 
 
Overige informatie: 
- Het 7x7 35/45+ voetbal behoort tot de B-categorie. 
- Inschrijven kan voor aanvang op het nieuwe seizoen via de secretaris (digitaal inschrijven). 
- Het is mogelijk om een team in te schrijven voor de Na- en/of Voorjaarsreeks. 
- Alle deelnemers moeten lid zijn van de KNVB en in het bezit zijn van een spelerspas. 
- Leeftijd vanaf 35 of 45 jaar (geen dispensatie).   
- De 45+’ers kunnen meespelen in de 35+ categorie, omgekeerd is dispensatie niet mogelijk. 
- Het standaard contributietarief wordt gehanteerd per speler (senioren contributie € 7,92).  
- Teaminschrijving per reeks € 28,10. Voor het Na- en Voorjaar is het tarief € 56,50. 
- De KNVB hanteert het wedstrijdreglement van het 7x7 35/45+ voetbal. 
- De organiserende vereniging stelt de (club)scheidsrechters aan. 
- De vereniging beschikt over een veld met verlichting (indien vrijdagavond speeldag). 
- Voor zeventallen bestaat geen mogelijkheid om deel te nemen aan een bekercompetitie. 
- Dubbele speelgerechtigheid is toegestaan. (zie wedstrijdrichtlijnen) 



  

7x7 35/45+ Competitie 
Wekelijks een wedstrijd 
 

Wie kent het niet? Iedere week hopen op genoeg spelers en een leider die druk bezig is om 
een elftal bij elkaar te krijgen. Speciaal voor deze teams is het 7x7 35/45+ voetbal een 
uitkomst. Hierbij spelen de teams in zeventallen, op een half speelveld tegen spelers die 
minimaal 35 of 45 jaar oud zijn (geen dispensatie). Onbeperkt wisselen is toegestaan, de 
buitenspelregel is afgeschaft en de sliding behoort niet meer tot het spel. De wedstrijden 
worden wekelijks op een zaterdag of zondag gespeeld. Lekker een potje voetballen met en 
tegen leeftijdsgenoten staat centraal bij deze voetbalvorm. 
 
Overige informatie: 
- Het Continental 7x7 35/45+ voetbal behoort tot de B-categorie.  
- Inschrijven voor het nieuwe seizoen kan via de secretaris (digitaal inschrijven teams) 
- De wedstrijden worden gespeeld in het weekend (zaterdag/zondag). 
- Een wedstrijd duurt 2 x 30 minuten en wordt gespeeld op een half veld.  
- Alle deelnemers moeten lid zijn van de KNVB en in het bezit zijn van een spelerspas.. 
- Leeftijd vanaf 35 of 45 jaar (geen dispensatie). 
- De 45+’ers kunnen meespelen in de 35+ categorie, omgekeerd is dispensatie niet mogelijk. 
- Het standaard contributietarief wordt gehanteerd per speler (senioren contributie € 7,92).  
- Teaminschrijving is € 105,- voor een seizoen. 
- De KNVB hanteert het wedstrijdreglement van het 7x7 35/45+ voetbal. 
- De wedstrijden worden geleid door een clubscheidsrechter. 
- De thuisspelende vereniging stelt de scheidsrechter aan. 
- Voor zeventallen bestaat geen mogelijkheid om deel te nemen aan een bekercompetitie. 
 

7x7 35/45+ toernooien  
Kennismakingsmoment voor leden en niet-leden 
 
De 7x7 35/45+ toernooien zijn een mooie kans om leden te behouden en nieuwe leden te 
werven. Na het seizoen starten de toernooien die bestaand uit voorronden, een 
districtsfinale en landelijke finale. Teams bestaande uit leden en niet-leden kunnen op deze 
manier kennismaken met het aanbod.  
 
- 7x7 toernooien voor leden en niet-leden 
- Inschrijven kan via de secretaris en/of rechtstreeks op www.voetbal.nl/7tegen7 
- Voor vrienden-, buren-, of andere teams. - Deelnemers hoeven geen lid te zijn van de KNVB 
- Deelname is gratis. 
- De inschrijfperiode start medio maart (www.voetbal.nl/7tegen7). 
- De toernooien vinden plaats na afloop van het reguliere voetbalseizoen in mei/juni. 
- Het toernooi bestaat uit voorronden en districtfinales. 
- De finale is het Nederlands Kampioenschap en wordt gespeeld op het KNVB sportcomplex.  
- De toernooien vinden doorgaans plaats op een vrijdagavond, afhankelijk lokale situatie. 
- Leeftijd vanaf 35 of 45 jaar. 
- De 45+’ers kunnen meespelen in de 35+ categorie, omgekeerd is dispensatie niet mogelijk.  
- De KNVB hanteert het wedstrijdreglement van het 7x7 35/45+ voetbal. 
 



  

Wedstrijdreglementen  
 
Continental 7x7 35/45+ voetbal 
 

1. Spelersaantal:  
Een complete ploeg in het veld bestaat uit een doelman en zes veldspelers. Het 
minimum aantal spelers is vijf inclusief doelman.  

 
2. Wissels:  

Teams mogen doorlopend wisselen. 
 

3. Leeftijd: 
Spelers dienen de leeftijd te hebben van 35 jaar (35+ categorie) of 45 jaar (45+ 
categorie) op het moment van spelen. De 45+’ers kunnen meespelen in de 35+ 
categorie, omgekeerd is dispensatie niet mogelijk. 

 
4. Aankomst team:  

Bij aankomst meldt de teambegeleider zich bij het wedstrijdsecretariaat of de 
toernooicommissie.  
 

5. Lidmaatschap: 
Voor deelname aan de 7x7 35/45+ standaardcompetitie of de Na- en Voorjaarsreeks 
is een KNVB-lidmaatschap vereist. Voor deelname aan de Continental 7x7 35/45+ 
toernooien is geen lidmaatschap vereist.  

 

6. Dubbele speelgerechtigdheid:  
Spelers die graag willen meespelen met de 7x7 35/45+ Na- of Voorjaarsreeks, maar 
dit niet kunnen bij hun eigen vereniging, kunnen een dubbele speelgerechtigheid 
aanvragen bij de KNVB. Dit houdt in dat een speler bij 'club A' deel kan nemen aan de 
senioren competitie en bij 'club B' aan de 7x7 35/45+ najaarsreeks op vrijdagvond. 
Voor meer informatie over deze regeling of om dubbele speelgerechtigheid aan te 
vragen, neem contact op met uw KNVB-districtskantoor. 

 

7. Spelerslijst:  
Voor aanvang van een toernooi of wedstrijd moeten teams een wedstrijdformulier 
c.q. spelerslijst afgeven bij het wedstrijdsecretariaat c.q. toernooileiding. Op een 
spelerslijst staan de spelersnamen, voor- en achternaam en geboortedatum van de 
deelnemers. Bij twijfel over de leeftijd kan de wedstrijdleiding vragen om de KNVB 
spelerspas.  
 
Tijdens de 7x7 35/45+ toernooien kan de wedstrijdleiding vragen om een 
identiteitsbewijs, indien deze speler geen lid is van de KNVB. De speler moet dit 
bewijs kunnen overhandigen.  

 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

8. Kleding:  
Een team is verplicht te spelen in uniforme sportkleding (bij voorkeur het normale 
clubtenue). Bij nagenoeg identieke clubtenues zorgt het eerstgenoemde team voor 
een afwijkend kleur shirt (of hesje).   
 

9. Wedstrijdduur:  
De duur van één wedstrijd is 2 x 30 minuten (standaard competitie). De speelduur 
voor wedstrijden in toernooivorm is 1 x 20 minuten, er wordt dan niet gewisseld van 
speelhelft. 

 
10. Doel: 

De doelen zijn voorzien van een doelnet en hebben een voorkeurafmeting van 5 x 2 
meter. De vereniging kan gebruik maken van de bestaande E- en F-pupillendoeltjes. 
De doelen dienen conform de vastgestelde instructies vastgezet te worden.  
 

11. Veldafmeting:  
Het veld is +/- 50 meter breed en +/- 65 meter lang. De KNVB adviseert om op een 
half voetbalveld te spelen.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Wedstrijdbal:  
Er wordt gespeeld met balgrootte nummer 5, gewicht min. 370 gram.  

 
13. Scheidsrechter:  

De wedstrijden worden geleid door een spelbegeleider c.q. scheidsrechter van de 
organiserende vereniging.   

 
14. Assistent scheidsrechter: 

Er wordt niet gespeeld met assistent-scheidsrechters (grensrechters).  
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 

15. Spelregels: 
De normale spelregels veldvoetbal gehanteerd, met alleen de daarop volgende 
uitzonderingen 

a. Sliding (let op nieuw!) Het maken van slidings is niet toegestaan.  
b. Spelbegin:  De aftrap begint of wordt na een doelpunt hervat in het midden 

van het speelveld. De tegenpartij moet een afstand van minimaal 8 meter in 
acht nemen.   

c. Buitenspel:  Is niet van toepassing 

 Strafschop:  De afstand van de doellijn – penaltystip bedraagt 8 meter. 

 Hoekschoppen: Hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten genomen. 

 Wisselen: Er mag onbeperkt worden gewisseld.  
 

16. Gelijke stand in de poule:  
Wanneer twee ploegen gelijk geëindigd zijn in hun poule, dan gaat het in 
chronologische volgorde om: 

d. het doelsaldo. Indien wederom gelijk, dan: 
e. het onderlinge resultaat. Indien gelijk, dan: 
f. het aantal gescoorde doelpunten. 
g. Leveren deze 3 punten nog geen winnaar op, dan zullen 5 strafschoppen de 

beslissing moeten brengen. Is er na 5 strafschoppen nog geen beslissing 
gevallen, dan wordt er om-en-om een strafschop genomen totdat er een 
beslissing is gevallen. 
 

17. Toernooileiding:  
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooileiding. 

 
 
 


