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Spelregels Knotsbal 

Scoren 

Het doel is het balletje te scoren op het matje van de tegenstander. Het matje geldt dus als doel. 

Punten worden gescoord als de bal op het matje of op de zijkant van het matje komt. Als er gescoord 

is starten beide teams achter bij hun eigen doel en neemt het team dat het doelpunt tegen kreeg de 

bal van achter uit. Teams bestaan doorgaans uit 5 personen. Wisselen mag altijd en is onbeperkt 

toegestaan. Wanneer een team later dan de aanvangstijd van de wedstrijd komt opdagen heeft dit 

team automatisch verloren. 

Spelverloop 

De bal wordt in het midden uitgenomen op dezelfde manier als een face-off bij ijshockey (1 speler 

van beide teams tikken 3x hun knots en proberen daarna de bal te spelen). Er bestaat geen uitlijn. Als 

de bal tegen de muren komt mag er gewoon doorgespeeld worden. Gaat de bal over boarding en is 

hij echt te ver weg, dan wordt hij uitgenomen. Dit kan door de bal stil op de grond te leggen. De 

wedstrijd duurt 10 minuten waarbij niet van helft wordt gewisseld. 

Als in de finale de score na 10 minuten gelijk is wordt er 5 minuten verlengd; de eerste partij die 

scoort wint de wedstrijd. Als het dan nog gelijk is worden er strafballen genomen. Te allen tijde geldt 

dat de scheidsrechter gelijk heeft. 

Overtredingen 

De scheidsrechter fluit op de volgende 5 dingen af: 

 Je mag niemand slaan met de knots. 
 Je mag de knots niet tussen iemand zijn benen steken. 
 De bal mag met elk lichaamsdeel, behalve de handen, gestopt worden. Echter mag je de bal 

niet schoppen. 
 Je mag niet in het doelgebied komen, tenzij het is om de bal te halen. 
 De bal mag niet boven heuphoogte worden geslagen. Echter dit wordt alleen afgefloten als 

het lomp spel oplevert. 
Als een knots kapot gaat en het is echt de eigen schuld van de speler (lomp gedrag) moet de speler 

het spel verlaten en speelt dat team met een speler minder voor de rest van de wedstrijd. Ook wordt 

de knots in rekening gebracht. Het bedrag van €9,- dient per direct te worden betaald aan de Van 

Lint Commissie. 

Doelgebied (beschermde zone) 

Bij beide matjes wordt met schildertape een klein vlak afgetapet. In deze zone mogen de spelers NIET 

komen. Als dit wel gebeurd is er een vrije bal voor het verdedigende team (als het aanvallende team 

de overtreding maakt) of een strafbal (als het verdedigende team de fout maakt). 

Strafbal 

Strafballen zijn een soort penalty’s en worden genomen vanaf de middellijn. Er staat geen keeper in 

het doel. Het is ook verboden te ‘biljarten.’ 
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Rules Knotsball 

Scoring points 

The main goal of the game is to hit the mat of the opponent with the ball, so the mat is used as a 

goal. Points are scored when the ball hits the mat at the front as well as at the side. When one of the 

teams scores, both teams start close to their own goal. The team who lost the last point can start the 

next point with the ball from their goal. Teams consist of 5 people. Substitutes standing at the side 

line can switch with players in the field any time of the game. A team loses the match automatically if 

they are not present at the starting time of the match. 

Game play 

When starting the game, the ball is in the middle of the field and the game starts with a face-off, in 

the same way as an ice hockey game starts (one player from both teams tick 3 times against each 

other’s ‘knots’ before playing the ball). There is no ‘out’ in the game so if the ball hits the wall, the 

game continues. If the ball is hit over the boarding, it is brought in by the team which did not touch 

the ball last. The match takes 10 minutes without changing sides. 

If there is a draw after 10 minutes in the final matches, there will be a 5-minute extra time. The first 

team who scores in less than 5 minutes wins the game. If the scores are still equal, there will be 

penalties. 

In all cases it holds that the referee is always right. 

Faults 

The next things are not allowed: 

 Hitting someone with the ‘knots’. 
 Sticking the ‘knots’ between someone else’s legs. 
 Stopping the ball with your hands (so stopping the ball with the feet is allowed. Kicking the 

ball will be seen as committing a fault.) 
 Entering the goal area, unless it is to get the ball. 
 Hitting the ball above your hips. 

If a ‘knots’ is broken by playing bluntly, the player has to leave the game. His or hers team continues 

the current game with one player less. Also, the ‘knots’ has to be paid. The amount of €9,- needs to 

be paid to the Van Lint committee immediately. 

Goal area (protecting zone) 

There will be a protected area (the goal area) in front of both goals. It is not allowed to step in this 

area. When this happens, the other team gets the ball. This can be a penalty (when the defending 

team makes the fault) or a free ball (when the attacking team makes the fault).  

Penalty 

Penalties are taken from the mid line. There will be no goal keeper in the goal. It is forbidden to ‘play 

billiards’.  


