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Schoolvoetbaltoernooi Zeist 2022

Welkom op het schoolvoetbaltoernooi 2022!
Georganiseerd door Sportief Zeist, in samenwerking met alle Zeister
voetbalverenigingen.
Wat zijn wij blij dat het schoolvoetbaltoernooi dit jaar weer plaats kan vinden,
na twee jaar te hebben moeten wachten vanwege de coronamaatregelen.
Gelukkig zijn er nu geen beperkingen en kunnen wij er met zijn allen weer een
mooi toernooi van maken!
Dit toernooi staat volledig in het teken van sportiviteit. Van iedereen die
meedoet aan dit toernooi, in welke rol dan ook (voetballer, begeleider,
supporter, scheidsrechter, organisator, etc.), verwachten wij dat je met een
sportieve houding naar de wedstrijddag komt en respect hebt voor elkaar.
In dit programmaboekje vind je alle belangrijke informatie over het toernooi.
Programma
Praktische zaken
Sportiviteit
Reglementen & spelregels
Poule-indeling & wedstrijdschema’s
We danken vv Jonathan, SV Saestum, vv FZO, ZSC Patria en SV Zeist voor het
mogelijk maken van dit mooie schoolsporttoernooi.
Contact & vragen
Voor vragen omtrent het toernooi, neem contact op met Sportief Zeist:
Mail naar joske@sportiefzeist.nl. Voor dringende vragen of
vragen/mededelingen tijdens de dag zelf kun je Joske bereiken op
06-83534343.
Adresgegevens
ZSC Patria: Zinzendorflaan, Zeist
SV Zeist: Huis ter Heideweg 19, Zeist
vv FZO: Zinzendorflaan, Zeist
vv Jonathan: Hernhuttersingel, Zeist
SV Saestum: Noordweg-Noord 150, Zeist

Wij wensen iedereen een sportief en gezellig toernooi toe!
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Programma
In totaal vinden er vijf speelrondes plaats. Op de eerste twee data vindt de
poulefase plaats. De poulewinnaars gaan door naar de finaledag om hier tegen
elkaar te strijden om de titels.

Groep

Datum

Locatie

Tijden

Groep 5

6 april

ZSC Patria

14:30 - 17:00 uur

Groep 6

6 april

SV Zeist

14:30 - 18:15 uur

Groep 7

13 april

vv FZO

14:15 - 17:30 uur

Groep 8

13 april

vv Jonathan

14:30 - 17:00 uur

Finales

20 april

SV Saestum

14:30 - 17:00 uur

Praktische zaken
Om goed voorbereid naar het toernooi te komen, willen wij jullie attenderen
op de volgende punten:
Deelname aan het toernooi bedraagt €1,- per kind. Wij vragen dit per team
óf per school in een envelopje mee te nemen naar de wedstrijddag en te
betalen bij aanmelding bij de wedstrijdtafel.
Kom op tijd; ben je te laat bij je wedstrijd, dan wordt de verloren tijd niet
ingehaald.
EHBO kun je vinden bij de wedstrijdtafel.
Tijdens het toernooi zullen er wat foto’s worden gemaakt door de
organisatie, ter promotie voor volgende toernooien en voor social media.
Indien dit niet wenselijk is, vernemen wij dit graag. Dan zorgen wij ervoor
dat deze teams niet gefotografeerd worden. Meld dit bij
joske@sportiefzeist.nl.
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Sportiviteit
De vijf regels van Tommy de Tijger
Tommy de Tijger, dé mascotte van Sportief Zeist, wenst jou een sportieve en
vooral een hele plezierige wedstrijd. Tijdens het Schoolvoetbaltoernooi is
plezier maken het allerbelangrijkste. Begin de wedstrijd bijvoorbeeld met een
handje of boks aan de tegenstander, de scheidsrechter en wens iedereen een
leuke wedstrijd toe. Sluit de wedstrijd af met een high-five en bedank de
scheidsrechter voor het fluiten van de wedstrijd. Heb jij nog andere tips voor
een leuke wedstrijd? Deel ze dan vooral met ons en je ploeggenoten!

Op dit toernooi;
is plezier maken het allerbelangrijkste
spelen we met elkaar samen
houden we ons aan de regels
hebben we respect voor een ander
hebben we respect voor het materiaal
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Reglementen
Groep 5
Aantal spelers: De wedstrijden worden 6 tegen 6 gespeeld.
Speeltijd: Een wedstrijd duurt 12 minuten. Tussen de wedstrijden in is er 3
minuten doordraaitijd.
Kwalificatie finale: Bij de meiden gaan de twee teams die bovenaan eindigen
in de poule door naar de finale. Bij de jongens gaan alleen de winnaars van
iedere poule door naar de finale.
Gelijke stand in de 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:
Het onderlinge resultaat
Is dat ook gelijk, dan geldt: Het doelsaldo.
Is dat gelijk, dan geldt: Het hoogste aantal gescoorde doelpunten.
Leveren deze criteria nog geen winnaar op, dan volgt de beslissing door het
nemen van 3 strafschoppen per team. Is het daarna nog gelijk, worden er om
en om strafschoppen genomen totdat er een winnaar is.
Meiden/jongensteams: Er is een aparte meiden- en een aparte
jongenscompetitie. Echter zijn sommige teams gemixt, vanwege een tekort
aan spelers bij een school. Deze teams doen mee in de jongenscompetitie.
Leeftijd: Alle kinderen spelen tegen groepen uit hetzelfde jaar. Bij een tekort
aan voldoende spelers om een team te vullen, mochten deze ook aangevuld
worden met leerlingen uit een lagere groep. Het zal dus niet voorkomen dat er
kinderen uit een hogere groep meedoen.
Veldafmeting: Kwart velden (42,5 x 30m)
Doelformaat: Pupillendoel (5 x 2m)
Wisselen: Er mag onbeperkt gewisseld worden op teken van de
scheidsrechter. Wanneer een school zich heeft ingeschreven met meer dan
één team, mogen spelers niet worden overgeheveld van de ene naar de
andere ploeg.
Positief aanmoedigen: De begeleider en ouders mogen de kinderen alleen
positief supporten langs de zijlijn.
Voor en na de wedstrijd: De spelers starten en eindigen de wedstrijd door alle
kinderen van de tegenpartij een boks te geven.
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Spelregels
Aftrap: De aftrap wordt genomen door één van de teams in het midden van
het veld. Beide teams starten vanaf eigen helft. Bij de aftrap kan er niet direct
gescoord worden.
Terugspeelbal: Een terugspeelbal (gespeeld via een voet) mag niet door de
keeper worden opgepakt. Wanneer dit wel gedaan wordt, legt de
spelbegeleider uit dat dit niet is toegestaan. Bij herhaling van de overtreding
volgt een indirecte vrije trap op zeven meter afstand van de achterlijn. Een
terugspeelbal die niet via de voet gaat (scheen, knie, bovenlichaam en hoofd)
mag wel worden opgepakt.
Achterbal: De achterbal wordt vanaf de grond genomen binnen het
keepersgebied door de bal in te dribbelen, in te passen of in te schieten. De
achterbal kan zowel door de keeper als door een veldspeler worden genomen.
De tegenstander staat op minimaal 5 meter afstand.
Hoekschop: Hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten van het speelveld
genomen door de bal in te dribbelen, in te passen of in te schieten. In alle
gevallen kan er gescoord worden door de speler die de hoekschop neemt. De
tegenstander staat op minimaal 5 meter afstand.
Doelpunt: Na een doelpunt vindt er een aftrap plaats door het team dat
een tegendoelpunt heeft gekregen. Beide teams starten vanaf eigen helft.
Uitbal: Bij een uitbal wordt het spel hervat door in te dribbelen. Passen en/of
schieten is niet toegestaan. De tegenstander staat op minimaal 5 meter
afstand. Nadat de bal is ingedribbeld kan er worden gescoord door de speler
die indribbelt.
Vrije bal: Een vrije bal is altijd direct en mag genomen worden door de bal in te
dribbelen, in te passen of te schieten. De tegenstander staat op minimaal 5
meter afstand.
Overtreding / scoringkans: Bij een overtreding wordt er altijd een directe vrij
bal door de tegenpartij genomen. Bij het ontnemen van een duidelijke
scoringskans binnen het keepersgebied krijgt de aanvallende partij een
strafschop. De tegenstander staat op minimaal 5 meter afstand.
Afstand: De tegenstander staat minimaal op 5 meter afstand bij elke
spelhervatting.
Spelbegeleider: De wedstrijd staat onder leiding van een spelbegeleider.
De spelbegeleider neemt bij het onjuist toepassen van de spelregels een
beslissing en legt de spelregels uit aan de spelers.
Strafschop (7 meter): Tijdens de wedstrijd wordt een strafschop alleen
gegeven bij het ontnemen van een duidelijke scoringskans binnen het
keepersgebied.
Niet aanwezig: Is een team niet op het veld aanwezig wanneer de wedstrijd
moet beginnen, dan heeft de tegenpartij met 3-0 gewonnen.
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Overige regels
Protesten tegen scheidsrechterlijke beslissingen is niet toegestaan.
De teams dienen zoveel mogelijk uniform gekleed te zijn. Kan een team
hier niet aan voldoen, vraag dan de toernooileiding naar hesjes. Ook
wanneer twee teams tegen elkaar spelen in soortgelijke kleuren zijn er
hesjes beschikbaar.
Schade die door een toernooideelnemer wordt veroorzaakt zal op de
betrokkene(n) worden verhaald.
De toernooileiding alsmede de betrokken voetbalvereniging aanvaarden
geen verantwoordelijkheid voor het zoek raken en/of vernieling van
eigendommen van de deelnemers.
De begeleiders van de teams zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van
de teams tijdens, tussen en na de wedstrijden.
Houd de accommodatie schoon en zorg dat afval in de prullenbakken
wordt gestopt.
De toernooileiding beslist in alle gevallen waarin het reglement niet voorziet!
We willen jullie er op wijzen dat alle kinderen van de Zeister basisscholen
welkom zijn om deel te nemen aan dit toernooi. We verwachten zo’n 1400
kinderen te ontvangen tijdens de toernooien. Houd er dus rekening mee dat er
naast de nieuwe Arjen Robben’s en Lionel Messi’s er ook een heleboel
Pietertjes en kinderen met andere talenten deelnemen. Wij willen jullie vragen
om in immer positieve manier van communiceren rekening wilt houden met
dit gegeven.
Rest ons alleen nog om jullie namens de voetbalverenigingen en Sportief
Zeist een gezellige, sportieve respectvolle sportmiddag toe te wensen met
voornamelijk veel speelplezier!
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Poule indeling + wedstrijdschema meiden groep 5
Poule 1:
Hoeksteen, Damiaanschool Centrum, Ichthus 1, Op Dreef en MS Kerckebosch
Tijd

Veld

Thuis

Gasten

14:30 - 14:42

1

Hoeksteen

MS Kerckebosch

14:45 - 14:57

1

Damiaanschool Centrum

Op Dreef

15:00 - 15:12

1

Ichthus 1

Hoeksteen

15:15 - 15:27

1

MS Kerckebosch

Damiaanschool Centrum

15:30 - 15:42

1

Op Dreef

Ichthus 1

15:45 - 15:57

1

Damiaanschool Centrum

Hoeksteen

16:00 - 16:12

1

MS Kerckebosch

Ichthus 1

16:15 - 16:27

1

Hoeksteen

Op Dreef

16:30 - 16:42

1

Ichthus 1

Damiaanschool Centrum

16:45 - 16:57

1

Op Dreef

MS Kerckebosch

Poule 2:
Ichthus 2, De Kameleon, Al Amana, De Griffel en Zeister Schoolvereeniging
Tijd

Veld

Thuis

Gasten

14:30 - 14:42

2

Ichthus 2

Zeister Schoolvereeniging

14:45 - 14:57

2

De Kameleon

De Griffel

15:00 - 15:12

2

Al Amana

Ichthus 2

15:15 - 15:27

2

Zeister Schoolvereeniging

De Kameleon

15:30 - 15:42

2

De Griffel

Al Amana

15:45 - 15:57

2

De Kameleon

Ichthus 2

16:00 - 16:12

2

Zeister Schoolvereeniging

Al Amana

16:15 - 16:27

2

Ichthus 2

De Griffel

16:30 - 16:42

2

Al Amana

De Kameleon

16:45 - 16:57

2

De Griffel

Zeister Schoolvereeniging
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Poule indeling + wedstrijdschema jongens groep 5
Poule 1:
Het Spoor, De Hoeksteen, Damiaanschool Centrum 1, Ichthus 1 en Op Dreef
Tijd

Veld

Thuis

Gasten

14:30 - 14:42

3

Het Spoor

Op Dreef

14:45 - 14:57

3

De Hoeksteen

Ichthus 1

15:00 - 15:12

3

Damiaanschool Centrum 1

Het Spoor

15:15 - 15:27

3

Op Dreef

De Hoeksteen

15:30 - 15:42

3

Ichthus 1

Damiaanschool Centrum 1

15:45 - 15:57

3

De Hoeksteen

Het Spoor

16:00 - 16:12

3

Op Dreef

Damiaanschool Centrum 1

16:15 - 16:27

3

Het Spoor

Ichthus 1

16:30 - 16:42

3

Damiaanschool Centrum 1

De Hoeksteen

16:45 - 16:57

3

Ichthus 1

Op Dreef

Poule 2:
Damiaanschool Centrum 2, Ichthus 2, De Wegwijzer, Rehobothschool en MS
Kerckebosch
Tijd

Veld

Thuis

Gasten

14:30 - 14:42

4

Damiaanschool Centrum 2

MS Kerckebosch

14:45 - 14:57

4

Ichthus 2

Rehobothschool

15:00 - 15:12

4

De Wegwijzer

Damiaanschool Centrum 2

15:15 - 15:27

4

MS Kerckebosch

Ichthus 2

15:30 - 15:42

4

Rehobothschool

De Wegwijzer

15:45 - 15:57

4

Ichthus 2

Damiaanschool Centrum 2

16:00 - 16:12

4

MS Kerckebosch

De Wegwijzer

16:15 - 16:27

4

Damiaanschool Centrum 2

Rehobothschool

16:30 - 16:42

4

De Wegwijzer

Ichthus 2

16:45 - 16:57

4

Rehobothschool

MS Kerckebosch
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Poule 3:
Kerckeboschschool 1, Damiaanschool Kerckebosch 1, De Pirapoleon en Oud
Zandbergen
Tijd

Veld

Thuis

Gasten

14:30 - 14:42

5

Kerckeboschschool 1

Oud Zandbergen

14:45 - 14:57

5

Damiaanschool
Kerckebosch 1

De Pirapoleon

15:00 - 15:12

5

Damiaanschool
Kerckebosch 1

Kerckeboschschool 1

15:15 - 15:27

5

De Pirapoleon

Oud Zandbergen

15:30 - 15:42

5

Kerckeboschschool 1

De Pirapoleon

15:45 - 15:57

5

Oud Zandbergen

Damiaanschool
Kerckebosch 1

Poule 4:
Kerckeboschschool 2, Damiaanschool Kerckebosch 2, Al Amana en MS
Griffesteyn
Tijd

Veld

Thuis

Gasten

14:30 - 14:42

6

Kerckeboschschool 2

MS Griffesteyn

14:45 - 14:57

6

Damiaanschool
Kerckebosch 2

Al Amana

15:00 - 15:12

6

Damiaanschool
Kerckebosch 2

Kerckeboschschool 2

15:15 - 15:27

6

Al Amana

MS Griffesteyn

15:30 - 15:42

6

Kerckeboschschool 2

Al Amana

15:45 - 15:57

6

MS Griffesteyn

Damiaanschool
Kerckebosch 2
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Poule 5:
Nije Kroost, De Sluis 1, De Griffel en Comeniusschool 1
Tijd

Veld

Thuis

Gasten

14:30 - 14:42

7

Nije Kroost

Comeniusschool 1

14:45 - 14:57

7

De Sluis 1

De Griffel

15:00 - 15:12

7

De Sluis 1

Nije Kroost

15:15 - 15:27

7

De Griffel

Comeniusschool 1

15:30 - 15:42

7

Nije Kroost

De Griffel

15:45 - 15:57

7

Comeniusschool 1

De Sluis 1

Poule 6:
De Sluis 2, Zeister Schoolvereeniging, Comeniusschool 2 en De Kameleon
Tijd

Veld

Thuis

Gasten

14:30 - 14:42

8

De Sluis 2

De Kameleon

14:45 - 14:57

8

Zeister Schoolvereeniging

Comeniusschool 2

15:00 - 15:12

8

Zeister Schoolvereeniging

De Sluis 2

15:15 - 15:27

8

Comeniusschool 2

De Kameleon

15:30 - 15:42

8

De Sluis 2

Comeniusschool 2

15:45 - 15:57

8

De Kameleon

Zeister Schoolvereeniging
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