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Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl. 

Aanvullende informatie Schoolvoetbal 2019 
In deze bijlage vindt u aanvullende informatie over het inschrijven, de teams, de wedstrijden en de 
regels tijdens het Schoolvoetbaltoernooi 2019. Lees de informatie goed door.  
 
Belangrijke informatie bij het inschrijven: 
• Hoe laat vrij op woensdagmiddag? 

Geef op het inschrijfformulier aan hoe laat de kinderen vrij zijn op woensdagmiddag. Dan 
kunnen wij de teams indelen om 13.00 uur of om 15.00 uur te starten met voetballen.  

• Verhinderd op een wedstrijddag? 
Kunt u op één van de wedstrijddagen echt niet spelen? Vanwege een schoolreisje, studiedag, 
religieuze feestdag of een andere reden die u van tevoren weet? Vul dit dan in op het 
inschrijfformulier. Wij proberen hier rekening mee te houden. 
Let op: op woensdag 10 en 17 april 2019 en woensdag 8 mei 2019 moet uw school kunnen 
spelen.  

• Jongens, meisjes of gemengd 
Geef aan of het om een jongens- of een meisjesteam gaat. U kunt ook gemengde teams 
maken. Gemengde teams worden altijd bij de jongenscompetitie ingedeeld.  

• Lid van een voetbalvereniging? 
Per team mag maximaal één derde (33%) van de deelnemers lid zijn van een 
voetbalvereniging. Meedoen is echt belangrijker dan winnen. 

• Maximaal 2 spelers die te oud zijn 
Kunt u door de leeftijdsgrenzen geen team vormen? Dan mag u per team maximaal 2 spelers 
inschrijven die maximaal 1 jaar te oud zijn. Vul dat ook in op het inschrijfformulier.  
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Voor groep 7/8 geldt: geboren tussen 1 oktober 2005 en 1 oktober 2006. Voor groep 5/6 geldt: 
geboren tussen 1 oktober 2007 en 1 oktober 2008. 

• Toestemming nodig voor foto’s 
Vanwege de nieuwe privacywet (AVG) hebben wij toestemming nodig van elke ouder of 
verzorger voor het maken van foto’s van de kinderen tijdens het toernooi. Op het 
inschrijfformulier vult u in of de ouder/verzorger wel of geen toestemming geeft. De ouder 
moet ook een handtekening zetten. 
De foto’s die gemaakt worden komen op de website van Mijnsport en eventueel op de 
website amsterdam.nl. We geven de foto’s niet aan kranten of andere media. 

• Alleen spelen voor je eigen school 
Alle jongens en meisjes die meedoen moeten als leerling ingeschreven staan op de school 
waarvoor zij spelen. De directeur van de school bevestigt dit met zijn of haar handtekening op 
het inschrijfformulier. 

• Maximaal 15 leerlingen  
Op het inschrijfformulier mag u maximaal 15 leerlingen invullen. Op de wedstrijddag kunt u 
met deze 15 leerlingen steeds een team samenstellen. Geen van de 15 namen mag op een 
formulier voor een ander team worden ingevuld. 

• Telefoonnummer contactpersoon 
Op het inschrijfformulier moet u een telefoonnummer invullen van een contactpersoon. Wij 
gebruiken dit nummer als we u snel moeten bereiken. Omdat dit meestal ‘s avonds gebeurt, 
vragen wij u een nummer op te geven dat dan ook bereikbaar is. 

 
 
Informatie over de wedstrijden  

• Wedstrijden duren 2 x 10 minuten inclusief wisseltijd. 
• We proberen om alle teams op 2 dagen voorrondes te laten spelen. 
• We proberen om alle teams 4 wedstrijden te laten spelen. 
• De competitie voor de groepen 5/6 gaat alleen door als er 12 of meer teams zijn 

ingeschreven. 
 
Leeftijden 
In de teams van groep 7/8 moeten jongens en/of meisjes zitten die geboren zijn na 1 oktober 2006. 
In de teams van groep 5/6 moeten jongens en/of meisjes zitten die geboren zijn na 1 oktober 2008. 
 
Teamgrootte 
Jongens en meisjes van groep 7/8 spelen 8 tegen 8 op een half veld. 
Jongens en meisjes van groep 5/6 spelen 6 tegen 6 op een aangepast kwart veld. 
 
Als een wedstijd niet door kan gaan 
Het kan gebeuren dat een wedstrijd door weersomstandigheden niet door kan gaan. De wedstrijd 
wordt dan 1 of 2 weken later gespeeld. Hier is al rekening mee gehouden in de aangegeven 
wedstrijddagen. Wij geven dit dan aan u door via e-mail of telefoon. Vul daarom duidelijk leesbaar 
uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer in op het inschrijfformulier. 
 
Waar u nog meer rekening mee moet houden:  
• Een leerling mag niet voor meer dan 1 team als speler of reservespeler worden opgegeven. 

Gebeurt dit wel, dan kunnen beide teams gediskwalificeerd worden. 
• Elk team moet begeleid worden door een volwassen leider die optreedt namens de school of 

oudercommissie.  
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• Als er schade wordt veroorzaakt, worden de kosten hiervoor bij de school in rekening 
gebracht.  

• Is er bij een wedstrijd geen scheidsrechter? Dan moet het team dat als eerste genoemd wordt 
in het programma zorgen voor een spelleider. De begeleiders van de teams mogen ook samen 
afspreken dat het andere team zorgt voor een spelleider. 

• De teams worden voor de eerste ronde ingedeeld in poules. Na de poulewedstrijden moet de 
leider van elk team bij de wedstrijdcommissaris een uitslagenformulier controleren en voor 
akkoord ondertekenen. Doet u dit niet, dan kunnen eventuele fouten in de uitslagen niet meer 
worden hersteld. 

• Is er een wijziging in een team? Geef dit dan op de eerste wedstrijddag door aan de 
wedstrijdcommissaris via het wijzigingsformulier. 

• Teams die niet komen opdagen bij een wedstrijd, mogen niet meer meedoen aan het 
toernooi. Ook kunnen wij besluiten dat wij uw school niet meer uitnodigen voor het 
schoolvoetbaltoernooi in 2020. 

 
Wedstrijdreglement 
Bij twijfel zijn de regels in het wedstrijdreglement doorslaggevend. 
Zie het wedstrijdreglement welke ook als bijlage te downloaden is.  
 


