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Voorwoord  

  

Beste spelers/speelsters, begeleiders, docenten, ouders en andere belangstellende(n), Leuk 

dat jullie meedoen met het schoolvoetbaltoernooi!   

Welkom bij het schoolvoetbaltoernooi Naarden en Bussum voor jongens en meisjes van de groepen 5 
t/m 8. Wij zijn zeer verheugd dat de basisscholen uit Naarden en Bussum aan dit toernooi 
deelnemen. De belangstelling is groot: ruim 1500 kinderen van 14 scholen doen mee!  

De vier categorieën zijn:   
§ Jongens E-pupillen (groepen 5-6)   
§ Meisjes E-pupillen (groepen 5-6)  
§ Jongens D-pupillen (groepen 7-8)  
§ Meisjes D-pupillen (groepen 7-8)  

 
Wedstrijdprogramma:  
Woensdag 16 juni 2021:   Meisjes D (SDO te Bussum)  

Woensdag 23 juni 2021:  Jongens D (BFC te Bussum)  

Woensdag 30 juni 2021:  Jongens E (SDO te Bussum)  

Woensdag 7 juli 2021:  Meisjes E (NVC te Naarden)   

  

De organisatie vraagt de begeleiders/coaches van elk team zich bij aankomst (uiterlijk 15 minuten 
voor de eerste wedstrijd) te melden bij de toernooiorganisatie bij de ingang.  

Anders dan de vorige edities fungeren de teambegeleiders als scheidsrechter. Het thuisspelende 
team is hier verantwoordelijk voor en deelt via WhatsApp de einduitslag met de organisatie. Voor 
een uitgebreide uitleg voor de scheidsrechters is er een speciale pagina gemaakt genaamd 
‘scheidsrechterszaken’, lees deze pagina in aanloop naar het toernooi goed door.   

Bij het schoolvoetbaltoernooi Gooise Meren staat plezier, beleving en sportiviteit centraal. Wij 
verzoeken alle scholen het juiste voorbeeld te geven door middel van sportiviteit richting 
tegenstanders, scheidsrechters, vrijwilligers en organisatie.   

Onze dank gaat uit naar de verenigingen BFC, NVC en SDO voor het ter beschikking stellen van de 
accommodatie, alsmede, overige vrijwilligers en de EHBO’ers voor hun inzet.   

De organisatie van het schoolvoetbaltoernooi wenst iedereen een gezellig en sportief toernooi toe.   

Met sportieve groet,  

Organisatie Schoolvoetbal Gooise Meren  
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Instagram: @gooise_meren_beweegt  
Op deze pagina gaat tijdens de speeldagen content worden gedeeld.  
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Coronaprotocol  

  

De organisatie is erg blij dat er na maanden voorbereiding alsnog een toernooi georganiseerd mag 
worden. De organisatie wil de nadruk leggen op het naleven van de basis coronamaatregelen die 
onder aan deze pagina staan. Daarnaast zijn op de speeldagen zelf de volgende (corona)regels van 
toepassing:  

• Op de speeldagen dient elk team zich gezamenlijk aan te melden bij de ingang, dit gebeurt 
uiterlijk 15 minuten voor de aanvang van de 1e wedstrijd. Spreek dus gezamenlijk af buiten 
de accommodatie af om als één team het sportpark te betreden. Alleen op deze manier is 
het corona technisch mogelijk het evenement te organiseren.  

• Zoals eerder gecommuniceerd is er geen publiek toegestaan en zijn de kleedkamers en 
kantine gesloten, toiletten zijn wel toegankelijk.  

• De thuisspelende ploeg is verantwoordelijk om de wedstrijd te begeleiden/fluiten. Fluitjes 
ontvangen de scholen bij de ingang van het hek gezamenlijk met de vaantjes op naam van 
het team. Natuurlijk is het ook mogelijk om zelf een fluit mee te nemen.  

• Uitslagen graag binnen 5 minuten na einde van de wedstrijd verplicht doorgeven door beide 
teams (CHECK, DUBBELCHECK).  
In verband met de corona situatie ontvangt de organisatie de uitslagen via WhatsApp op het 
volgende telefoonnummer:  
0616241849 (let op, zonder uitslagen kunnen wij de standen/uitslagen niet werken) 
Registreer dit nummer vooraf alvast in de telefoon.  

• Het bovenstaande telefoonnummer is vanaf heden ook onze 1e lijn voor informatie/contact 
voor vragen/opmerkingen over het evenement voor scholen. Door de corona situatie werken 
wij vanuit huis, dus graag het nummer bellen.  
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Wedstrijdschema’s  

  

Via onderstaande linkjes zijn de wedstrijdschema’s te bekijken, deel deze vooral onderling:    

  

16 juni - Meisjes D - SDO Bussum 

https://www.tournify.nl/live/meisjesd  

  

23 juni - Jongens D - BFC Bussum 

https://www.tournify.nl/live/jongensd  

  

30 juni - Jongens E - SDO Bussum 

https://www.tournify.nl/live/jongense  

  

7 juli - Meisjes E - NVC Naarden  

https://www.tournify.nl/live/meisjese  
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Algemeen reglement    

• Elke school heeft een contactpersoon voor schoolvoetbal opgegeven bij aanmelding.   
• Elk team is verplicht om op de dag zelf 2 meerderjarige leiders te hebben, welke zijn 

aangewezen door de school of in overeenstemming met de school.  
• Leider van het thuisspelende team dient te de wedstrijd te begeleiden als scheidsrechter.   
• Deelnemende teams zijn verplicht om 15 minuten voor het begin van de eerste wedstrijd zich 

te melden bij de organisatie. Vaantjes en fluitjes worden ook direct uitgereikt bij aanmelding.  
• Vragen en/of opmerkingen op de dag zelf graag bij voorkeur via WhatsApp, mocht dit niet 

lukken, dan kan 1 begeleider zich melden bij het wedstrijdsecretariaat. Het dragen van een 
mondkapje is verplicht bij het wedstrijdsecretariaat voor externe(n).  

• Deelnemende teams zijn verplicht om 5 minuten voor aanvang van elke wedstrijd bij het veld 
aanwezig te zijn.  

• Fietsen dienen geplaatst te worden op de daarvoor bestemde fietsenrekken, mochten deze 
vol zijn dan graag buiten de looppaden.  

• EHBO is zichtbaar aanwezig op de locatie, indien niet bereikbaar graag even melden bij het 
wedstrijdsecretariaat.  

• Alcohol is niet toegestaan tijdens het schoolvoetbal  
• Roken is binnen de hekken van het sportcomplex niet toegestaan tijdens het schoolvoetbal.   
• Afval graag in de daarvoor bestemde bakken deponeren. Laten we samen zorgdragen voor 

een opgeruimd terrein.  
• Afgelasting van een speelronden door slechte en/of dreigende weersomstandigheden wordt 

op de speeldag na 11.00 uur via de website bekend gemaakt.   
• De organisatie en verenigingen nemen geen enkele verantwoording voor ongevallen, 

vermiste kleding en/of waardevolle voorwerpen.  
• Vermiste kleding en voorwerpen: graag contact zoeken via WhatsApp.  
• Bij het schoolvoetbaltoernooi dient rekening gehouden te worden met de dan geldende 

coronamaatregelen.   
• Kleedkamers en kantine zijn gesloten.  

De leider/leidster moet er op toezien dat:  

v Aanwijzingen van de organisatie en terreinpersoneel stipt opgevolgd worden; 
v Niemand in de doelen/netten/dug-outs gaat staan, hangen en/of 
klimmen; v Geen onveilige situaties ontstaan binnen en buiten het veld.  

v Bij SDO (16 en 30 juni) is het niet toegestaan om de grasvelden te betreden.  
  
  
  

Wij gaan ervan uit dat de deelnemers zich sportief zullen gedragen, want ook 
bij schoolvoetbal geldt:  

 “ZONDER RESPECT GEEN SCHOOLVOETBAL”    
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Wedstrijdreglement   

  

1. Reglementen   
 De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen en bepalingen van de KNVB. Bij het  
 KNVB-schoolvoetbal zijn dezelfde regels van kracht als bij de andere competities die door de KNVB 
worden georganiseerd, maar er zijn een paar bijzonderheden. Die staan hieronder vermeld.   
    

2. Deelname  
Groep 7/8 (D-categorie): Speelgerechtigd zijn teams van jongens en meisjes die:  

1. In groep 7 en 8 zitten.  
2. Geboren zijn op of na 1 oktober 2008.  
3. Op dezelfde schoolonderwijs volgen.  
4. Twee spelers mogen compensatiespelers zijn: zij zijn geboren op of na 1 oktober 2007 en 

volgen onderwijs op dezelfde school als de spelers van het team).  
  
Groep 5/6 (E-categorie): Speelgerechtigheid zijn teams van jongens en meisjes die:  

1. In groep 5 of 6 zitten.  
2. Geboren zijn op of na 1 oktober 2010.  
3. Op dezelfde schoolonderwijs volgen.  
4. Twee spelers mogen compensatiespelers zijn: zij zijn geboren op of na 1 oktober 2009 en 

volgen onderwijs op dezelfde school als de spelers van het team).  
  
  

3. Gelijke stand poule  
 Wanneer twee of meer ploegen gelijk zijn geëindigd in hun poule, moet een van de volgende 
 criteria – in de hier onderstaande volgorde – uitkomst bieden:  

1. Het doelsaldo.  
2. Het onderlinge resultaat.  
3. Het hoogste aantal gescoorde doelpunten.   
Leveren deze criteria nog geen winnaar op, dan volgt de beslissing door het nemen van 
strafschoppen.  

  
4. Strafschoppen   

 Van elk team nemen om en om drie verschillende spelers volgens het ABAB-principe een 
 strafschop. Benutten de teams evenveel strafschoppen, dan wordt daarna door elk team 
 beurtelings een strafschop genomen, totdat er een beslissing valt. De extra strafschoppen 
 worden genomen door spelers die niet aan de reeks van drie strafschoppen hebben deelgenomen. 
Hebben alle spelers een strafschop genomen en is de beslissing nog niet gevallen, dan mogen weer 
de deelnemers aan bod komen die bij een van de eerste drie penalty’s van waren betrokken.  
  

5. Wedstrijdduur  
§ De wedstrijden duren 1 x 12 minuten, zonder rust.  
§ Het team dat als eerste genoteerd staat op het wedstrijdformulier dient de aftrap te nemen.   
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§ Het team dat als eerste genoteerd staat op het wedstrijdformulier levert een scheidsrechter 
aan.  

§ Wedstrijden beginnen en eindigen door een algemeen signaal door de organisatie. 
Doorspelen na het eindsignaal is niet toegestaan.   

  
6. Gelijke stand  

 Staat na een kruisfinale of de finale een gelijke stand op het bord, dan volgt een 
 strafschoppenserie zoals omschreven bij regel 4.   
  

7. Kleding  
 De spelers van een team dragen sportkleding. Wanneer de kleuren van de wedstrijdkleding van 
beide teams te veel overeenkomen moet het uitspelende team (als tweede genoemd op het 
wedstrijdformulier) hesjes aan doen. De hesjes zullen aanwezig zijn op het veld.   
  

8. Niet aanwezig  
 Is een team niet op het veld aanwezig wanneer de wedstrijd moet beginnen, dan heeft de 
 tegenpartij met 3-0 gewonnen.  
  

9. Wisselen  
 Door wisselen is toegestaan.  
  

10. Materiaal  
 De organisatie verzorgt de wedstrijdballen. Spelen met de door een school meegebrachte bal is niet 
toegestaan.   
  

11. Toernooileiding  
 De toernooileiding beslist in gevallen waarin dit reglement niet is voorzien.  
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Wedstrijdvorm 

  

6 

  tegen 

  6 

  

Groepen  5   en  6   
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Scheidsrechterszaken  

Hieronder een protocol voor de scheidsrechters:  

§ De thuisspelende partij is verantwoordelijk voor een scheidsrechter. Voorbeeld: bij de 
wedstrijd ‘AJAX JE1-FEYENOORD JE1’ fungeert een begeleider van AJAX JE1 de wedstrijd.  

§ Alle wedstrijden starten én eindigen tegelijk, de organisatie communiceert dit via de 
omroepinstallatie.  

§ Thuisspelende partij begint met de bal.  
§ Mochten teams dezelfde kleur tenue hebben, er liggen hesjes bij ieder veld die gebruikt 

kunnen worden.  
§ In de envelop die ieder team bij aanmelding krijgt zit een fluitje, een pen en een 

wedstrijdbriefje. Op dit wedstrijdbriefje kan de scheidsrechter de score van iedere wedstrijd 
bijhouden.  

§ Na afloop van iedere wedstrijd dient de scheidsrechter de wedstrijdbal over te dragen aan de 
volgende scheidsrechter. Hierdoor zullen de ballen niet kwijtraken en kan iedere wedstrijd 
weer op tijd starten.  

§ Uitslagen graag binnen 5 minuten na einde van de wedstrijd verplicht doorgeven door beide 
teams (CHECK, DUBBELCHECK).  
In verband met de corona situatie ontvangt de organisatie de uitslagen via WhatsApp op het 
volgende telefoonnummer:  
0616241849 (let op, zonder uitslagen kunnen wij de standen/uitslagen niet werken) 
Registreer dit nummer vooraf alvast in de telefoon.  
Voorbeeld: AJAX JE1 – FEYENOORD JE1, uitslag: 3-3.  
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Algemene informatie 

SDO Bussum (Meisjes D op 16 juni) 

Locatie   

SDO Bussum  

Sportpark de Kuil   

Dr. Abraham Kuyperlaan 7   

1402 SB Bussum   

  

Plattegrond  
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BFC Bussum (Jongens D op 23 juni) 

Locatie   

BFC Bussum   

Sportpark Meerweg 63   

1405 BD Bussum  

  

Plattegrond   
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SDO Bussum (Jongens E op 30 juni) 

Locatie   

SDO Bussum  

Sportpark de Kuil   

Dr. Abraham Kuyperlaan 7   

1402 SB Bussum   

  

Plattegrond   
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NVC Naarden (Meisjes E op 7 juli)  
  
Locatie   

NVC Naarden   

Amersfoortsestraatweg 14  

1411 HC Naarden  

  

Plattegrond   
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