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Aanvullende informatie Schoolvoetbal 2022

Beste vakdocent bewegingsonderwijs, directie van de school, oud coach van een
schoolvoetbalteam,
Corona of geen Corona, we gaan het dit jaar gewoon weer proberen, daarom: het
Schoolvoetbaltoernooi van Amsterdam komt er weer aan. Dit jaar zijn de opzet en de
reglementen gelijk aan afgelopen jaren, lees deze brief goed door. Alles staat ook dit jaar
het teken van het EK voetbal 2020. Wij nodigen uw school graag uit om hieraan deel te
nemen. In deze informatiebrief leggen wij uit hoe het er dit jaar uitziet en wat er verandert.
Hoe werkt het dit jaar?
Er zijn dit jaar 2 toernooien te weten:
1)
EK 2022 Schoolvoetbal Amsterdam
2)
KNVB Schoolvoetbal Amsterdam 2022
Bij toernooi 1: het EK 2022 Schoolvoetbal Amsterdam
Dit is Sportstimulering van de gemeente Amsterdam, geen enkele speler mag op een
voetbalvereniging zitten, de kosten bedragen € 30,00 per team, de finalisten spelen de
Amsterdamse finale op woensdag 11 mei
Bij toernooi 2: KNVB Schoolvoetbal Amsterdam 2022
Maak je sterkste team, iedereen mag op een voetbalvereniging zitten, de kosten bedragen
€ 50,00 per team, de finale wordt gespeeld op woensdag 11 mei en de Amsterdamse
Kampioenen mogen direct meedoen aan de districtsfinales van de KNVB en slaan de
regiofinale over.

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl.
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Periode
De voorrondes worden gehouden in maart, de kwartfinales (tussenronde) in april en de finale
zal gehouden worden in mei 2022.
De wedstrijden starten op woensdag 2 maart 2022. Alle wedstrijden worden op
woensdagmiddag gespeeld tussen 13.00 en 18.00 uur. Ze vinden plaats op deze dagen:
● 2, 9, 16, 23 en 30 maart 2021
● 6, 13 en 20 april (hier wordt niet op alle data gespeeld, want er zijn hier
uitwijkmogelijkheden opgenomen i.v.m. eventuele afgelasting)
● De Amsterdamse finale staat gepland op woensdag 11 mei.
Inschrijven
U kunt zich inschrijven tot en met vrijdag 21 januari 2022.
Een school mag op veler verzoek per toernooi en per categorie 2 teams inschrijven: 2 teams
voor het EK Schoolvoetbal Amsterdam 2022. En 2 teams voor het KNVB Schoolvoetbal
Amsterdam 2022. Het totaal van een gehele school bedraagt nooit meer dan 16 teams.
Er zijn 4 categorieën per toernooi (U kunt per toernooi en per categorie maximaal 2 teams
inschrijven)
Meisjes groepen 5/6 (EK en KNVB)
Meisjes groepen 7/8, (EK en KNVB)
Jongens groepen 5/6 (EK en KNVB)
Jongens groepen 7/8 (EK en KNVB)
U kunt zich op één manier inschrijven:
● Via de online link in de begeleidende email.
Let op: Vul het formulier helemaal in. Is het formulier niet helemaal ingevuld dan telt de
inschrijving niet. De directeur is verantwoordelijk namens de school. U kunt zich inschrijven
tot en met vrijdag 21 januari.
Aanvullende informatie per stadsdeel
Stadsdeel West en de meisjes van scholen 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. U kunt meisjesteams uit Stadsdeel West niet via het online
inschrijfformulier en het inschrijfformulier in de bijlage inschrijven. Neem contact op met de
sportmakelaar van uw wijk.
De winnaars bij de meisjes van het toernooi in West, stromen in bij het KNVB Schoolvoetbal
Amsterdam 2022.
U kunt via deze weg dus geen meisjesteams uit stadsdeel West inschrijven. De jongensteams
uit Stadsdeel West kunt u wel gewoon aanmelden via het online inschrijfformulier of het
inschrijfformulier uit de bijlage.
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Deze brief is voor uw school alleen ter informatie. Uw school krijgt de
inschrijvingsmogelijkheid en de informatie via de organisaties Dynamo Sport en Combiwel
sport. Heeft u per ongeluk deze informatiebrief ontvangen en uw school zit in Zuid, neem dan
contact op met Dynamo: Eric Kruijswijk EKruijswijk@dynamo-amsterdam.nl en Combiwel:
Robin Muller van Moppes r.mullervanmoppes@combiwel.nl.
Kosten en betalingen per team
Meedoen aan het EK 2022 Schoolvoetbal Amsterdam 2022 kost € 30,00 per team. En de
kosten voor het KNVB Schoolvoetbal Amsterdam 2022 bedragen € 50,00 per team. Betaal op
tijd, anders kunt u niet meedoen aan het toernooi.
U moet het totaalbedrag voor uw school vóór vrijdag 28 januari overmaken op het
NL67ABNA0546664679 ten name van Mijnsport BV. Vermeld hierbij de schoolnaam en de
teamnamen.
Wenst u namens de school een factuur, dan kan dat uiteraard. Email naar
vincent@mijnsport.com.
Locaties
Wij proberen de eerste ronde van het toernooi dichtbij uw school te laten plaatsvinden, maar
wij kunnen dit niet garanderen. Houdt er rekening mee dat u misschien vervoer moet regelen.
Rol ouders en toeschouwers
De school is verantwoordelijk voor haar toeschouwers en begeleiders. Ouders en
toeschouwers mogen niet op het veld, ze mogen geen commentaar leveren op de spelleiders
(er zijn geen scheidsrechters) en zij mogen niet de velden betreden. Worden deze regels
overtreden, dan volgt uitsluiting van het team bij het Schoolvoetbal Amsterdam 2022.
Spelleiders
Tijdens het schoolvoetbaltoernooi zijn er géén scheidsrechters. Er zijn spelleiders die de
wedstrijden leiden en deze worden aangesteld door het thuis spelende team. Soms is er een
spelleider aanwezig van de lokale voetbalclub.
Aanvullende informatie
Bij deze brief vindt u ook twee bijlagen. Hierin staat het inschrijfformulier en tevens het
wedstrijdreglement.
Vragen?
Alle informatie over het schoolvoetbaltoernooi vindt u op http://mijnsport.com/schoolvoetbal
Heeft u nog andere vragen? Bel ons dan op het telefoonnummer 06-24653124. Wij zijn
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.30 uur.
Met vriendelijke groet,

Vincent Pappot,
Schoolvoetbalcommissie Amsterdam 2022

