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Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl. 

Beste vakdocent bewegingsonderwijs, 
 
Van maart tot en met mei 2019 organiseren wij weer het schoolvoetbaltoernooi. Wij nodigen uw 
school graag uit om hieraan mee te doen. U kunt zich inschrijven tot en met vrijdag 18 januari 
2019. In deze brief leest u hierover meer. 
 
Wanneer? 
De wedstrijden starten op woensdag 6 maart 2019 (week 9). Alle wedstrijden worden gespeeld op 
woensdagmiddag tussen 13.00 en 18.00 uur. Ze vinden plaats op deze dagen: 
• 6, 13, 20 en 27 maart 2019 
• 3, 10 en 17 april 2019 
• De finale staat gepland op woensdag 8 mei 2019.  
 
De regiofinale van de KNVB is op 15 mei 2019. De winnaar van de Amsterdamse finale krijgt een 
uitnodiging van de KNVB. 
 
Inschrijven 
Er zijn 4 categorieën teams: meisjes groepen 5/6, meisjes groepen 7/8, jongens groepen 5/6 en 
jongens groepen 7/8. U kunt per categorie maximaal 2 teams inschrijven.  
U kunt zich op 2 manieren inschrijven: 
• Online op  amsterdam.nl/sportevenementen en via de link in de begeleidende e-mail.  
• Met het formulier in de bijlage. U kunt 1 team per formulier inschrijven. Wilt u meerdere teams 

inschrijven? Dan kunt u het formulier kopiëren. Scan de formulieren in en mail ze naar 
v.pappot@amsterdam.nl. 
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Let op: vul het formulier helemaal in. De directeur van de school moet ook een handtekening 
zetten. U kunt zich inschrijven tot en met vrijdag 18 januari 2019. 

 
Staat uw school in stadsdeel West? 
Alle meisjesteams van de scholen uit stadsdeel West (de Baarsjes, Bos en Lommer, West, Oud-
West en Westerpark), krijgen een aparte uitnodiging voor hun eigen schoolvoetbaltoernooi. Dit 
toernooi is op woensdag 17 april 2019. De winnaars hiervan spelen op 8 mei in de Amsterdamse 
finale.  
U kunt dus geen meisjesteams inschrijven met het formulier in de bijlage. De jongensteams kunt u 
wel aanmelden. 
 
Staat uw school in stadsdeel Zuid? 
Het schoolvoetbal voor alle teams uit Amsterdam Zuid wordt georganiseerd door Dynamo Sport 
en Combiwel Sport. U krijgt van hen een aparte uitnodiging om u in te schrijven. Dit toernooi is op 
woensdag 3 april 2019 bij Sportpark ’t Loopveld bij s.v. RAP. De winnaars hiervan spelen op 10 april 
in de Amsterdamse halve finale.  
 
Kosten per team 
Meedoen aan het schoolvoetbaltoernooi Amsterdam kost € 30,- per team. Betaal op tijd, anders 
kunt u niet meedoen met het toernooi. 
U moet het totale bedrag voor uw school vóór 1 februari 2019 overmaken op rekeningnummer 
NL67ABNA0546664679 ten name van Mijnsport BV. Vermeld hierbij de schoolnaam en de 
teamnamen. De nummering van de teams gaat zo: 

• U geeft het team per categorie een nummer. Dus J5/6-1 of M5/6. 
• U moet doornummeren. Hebt u bijvoorbeeld 2 teams van jongens groep 7/8 en 2 teams 

van jongens groep 5/6, dan wordt het: J7/8-1, J7/8-2, J5/6-1, J5/6-2. 
 
Locaties 
Wij proberen de eerste ronde van het toernooi dichtbij uw school te laten plaatsvinden. Maar wij 
kunnen wij dit niet garanderen. Houd er dus rekening mee dat u misschien vervoer moet regelen. 
 
Aanvullende informatie in de bijlage.  
Bij deze brief vindt u ook een bijlage. Hierin staat belangrijke informatie over het inschrijven en 
aanvullende informatie over de wedstrijddagen. Ook vindt u in de bijlage het wedstrijdreglement. 
Wij raden u aan de informatie goed door te lezen voor u teams inschrijft. 
 
Vragen? 
Alle informatie over het schoolvoetbaltoernooi vindt u op amsterdam.nl/sportevenementen.  Hebt 
u nog andere vragen? Bel ons dan op telefoonnummer 06-24653124. Wij zijn bereikbaar van 
maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.30 uur. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
Vincent Pappot en Thomas Petiet 
Schoolvoetbalcommissie Amsterdam 2019 
  


