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Louwinus Maas schoolvoetbaltoernooi 2022 
 
 

 

Programma van het toernooi voor jongens en meisjes groep 7/8 op woensdag 

6 april 2022.  

 
 
Wij willen u attent maken op de volgende zaken:  
 
 

1. Voor aanvang van de toernooi-dag moet u de ingevulde deelnemerslijst naar ons 

mailen.  

2. Meldt u zich bij aankomst in de commissiekamer. U kunt van ons dan nog actuele 

informatie ontvangen. 

3. In de kantine komen de uitslagen op scherm. 

4. Bij de kleedkamers hangt een papier welke kleedkamer voor uw team(s) beschikbaar is 

(zijn). 

5. Laat geen waardevolle spullen in de kleedkamer achter en controleer bij vertrek of 

eigen bezittingen worden meegenomen.  

6. Het Louwinus Maas schoolvoetbaltoernooi is niet verantwoordelijk voor diefstal cq. 

vermissing voorwerpen.  

7. Controleer de kleedkamer geregeld op het gebruik en de netheid.  

8. Wijs uw supporters ook op hun sportiviteit. Je komt om je school aan te moedigen en 

laat hen respect tonen voor de tegenstanders van uw school.  

9. Bij twijfel over het doorgaan van de toernooimiddag kunt u na 10.30 uur bellen naar 

de kantine van GVV (tel. 0345 573171) 

 
  



 

WEDSTRIJDREGLEMENT SCHOOLVOETBAL  
 
De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen en bepalingen van de KNVB.  
 

• Leeftijd speler of speelster groep 7/8 
Speelgerechtigd 
Jongens en meisjes die op of na 1 oktober 2009 zijn geboren.  
Dispensatie 
Twee van hen mogen dispensatiespeler zijn. Zij zijn geboren op of na 1 oktober 2008 
Uitgesloten 
Spelers die geboren zijn op of eerder dan 30 september 2008 mogen niet meedoen.  
 

• Ongerechtige spelers 
Komt een team met ongerechtige spelers uit, dan wordt de wedstrijd ongeldig verklaard en 
heeft de tegenpartij met 3-0 gewonnen. 
 

• Spelerslijst 
Voor het begin van iedere toernooi dag mailt een vertegenwoordiger van de school deze lijst 
van de specifieke speeldag naar ons.  De lijst vermeldt: voor en achternaam, geboortedatum 
en indien van toepassing de naam van de voetbalclub van de deelnemers. U geeft ook aan 
in welke poule betreffend team speelt. 
 

• Niet wisselen van team 
Wanneer een school zich heeft ingeschreven met meer dan één team, mogen spelers niet 
worden overgeheveld van de ene naar de andere ploeg. Dat is evenmin toegestaan 
wanneer de andere teams van de school zijn uitgeschakeld. 
 

• Onderling afspraken  
Het is niet mogelijk om mrt de begeleider van de tegenpartij af te spreken dat er met meer 
dan 8 spelers de wedstrijd wordt gespeeld.  
 

• Wisselen tijdens de wedstrijd 
Bij een 8 tegen 8 wedstrijd mag men onbeperkt wisselen. Slechts 3 spelers per keer.  
 

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

• Speelveld 
Teams spelen op een speelveld dat 64 x 42,5 meter groot is.  
 

• Spelbegin 
Het spel begint of wordt hervat in het midden van het speelveld. De tegenpartij moet een 
afstand van 5 meter in acht nemen.  
 

• Halve finale wedstrijden  
Deze wedstrijden worden gespeeld na de poule wedstrijden.  
Daarvoor plaatsen zich de poulewinnaars van poule A,B,C, en D bij de jongens teams 
Bij de meisjes is dat de poulewinnaar van A en B..  
Bij het gelijk eindigen na de poule wedstrijden zie Gelijke stand in de poule 
 
 
 
 
 



 

• Wedstrijdduur 
De wedstrijden duren 2 x 10 minuten. Na de eerste helft wisselen de teams 
onmiddellijk van speelhelft. Er is geen rusttijd. Er wordt ook niet getost. Het 
eerstgenoemde team neemt de aftrap en het ander team kiest welke doel het wil 
verdedigen. 
 De tijd tussen iedere wedstrijdronde bedraagt 2 minuten. 
 Begin- en eindsignaal, evenals het signaal voor het wisselen van de speelhelft wordt 
door de organisatie centraal gegeven.  
Een wedstrijd is afgelopen op het moment dat de spelleider de wedstrijd affluit. 
 

• Gelijke stand in de poule 
Wanneer twee 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 gelijk, dan geldt: 

• het doelsaldo. Is dat onderling resultaat ook gelijk, dan geldt: 

• het aantal doelpunten dat de ploegen hebben gemaakt.  

• Leveren deze drie criteria nog geen winnaar op, dan volgt loting.  
 

• Gelijke eindstand 
Is er na een halve finale of de finale een gelijke stand, dan volgt een strafschoppenserie 
omschreven bij regel Strafschoppenserie. 
 

• Uit het veld gestuurd 
Een speler die door de scheidsrechter uit het veld wordt gestuurd, mag niet meedoen aan 
de volgende wedstrijd. 
 

• Straftijd 
De straftijdregeling (5 minuten ) is hier van toepassing. 
 

• Buitenspel 
De 8 tegen 8 wedstrijden kennen GEEN buitenspel. 
 

• Strafschop 
Een strafschop wordt slechts bij hoge uitzondering gegeven. Er wordt een strafschop 
toegekend wanneer een werkelijke doelkans wordt ontnomen met een opzettelijke 
overtreding. De afstand tot het doel is 9 meter.  
 

• Hoekschop/doelschop 
Bij een achterbal mag de keeper het spel hervatten door de bal te werpen of uit de hand te 
schieten. Het is niet toegestaan de keeper te hinderen. 
Hoekschoppen worden genomen vanaf het hoekpunt door passen of dribbelen 
 

• Uitbal 
Het spel wordt hervat door in te dribbelen. Niet meer door de bal in te gooien. 
 

• Vrije bal 
Het spel wordt hervat door te passen, schieten of te dribbelen.  
 

 

• Terugspelen op de keeper 
Een speler mag met de voet terugspelen op de eigen keeper zolang de laatste de bal maar 
niet vastpakt. De keeper mag de bal wel vastpakken wanneer de bal is teruggespeeld met 
hoofd of borst. Als een speler de bal via een ingooi terugspeelt naar de eigen keeper, mag 
de eigen keeper de bal niet vastpakken.  
 



 

 

• Strafschoppenserie 
Van elk team nemen vijf verschillende (wissel)spelers een strafschop volgens het ABAB 
principe. Benutten de teams evenveel strafschoppen, dan wordt daarna door elk team 
beurtelings een strafschop genomen, totdat de beslissing valt. De extra strafschoppen 
worden genomen door spelers die niet aan de reeks van vijf 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 vijf 
penalty’s van hun team waren betrokken. 
 

• Leiding 
De wedstrijden worden geleid door een scheidsrechter. Deze laat zo veel mogelijk spelers 
onderling het spelverloop bepalen. Indien nodig legt deze de spelregel uit. 

8 tegen 8 wedstrijden kennen GEEN grensrechters. 

 

• Balgrootte 
Er wordt gespeeld met balgrootte nummer 5, gewicht max. 370 gram. Doelformaat is een 
pupillen doel (5 x 2 m) 

• Kleding 
De spelers van een team dragen sportkleding. Zij moeten ook beschikken over een 
reserveshirt met een afwijkende kleur.  

 

• .Toernooileiding 
De toernooileiding beslist in gevallen waarin dit reglement niet voorziet.  
 

 

  



 

Poule - indeling    
Jongens        

Poule A   Poule B   

Mr.Aafjesschool 1   de Schakel 1 

Lokhorstschool 1  de Waerdenburght 1 

Op 't Hof/Malsenburg 1  Lingelaar 1 

St.Antoniusschool 1  de Springplank 1 

   

Poule C   Poule D   

Jan Harmenshof 1  de Bloeiende Betuwe 1 

Oranje Nassauschool 1  Mr.Aafjesschool 2 

d'n Bogerd 1  Oranje Nassauschool 2 

Morgenster 1  Jan Harmenshof 2 

   

De poules A - B - C - D  spelen om Kampioenschap 

   

Poule E    

de Waaijer 1   

Lokhorstschool 2   

Op 't Hof/Malsenburg 2   

Mr.Aafjesschool 3   

   

Poule - indeling    
Meisjes     

Poule A   Poule B   

d'n Bogerd 1  Mr.Aafjesschool 1 

Jan Harmenshof 1  St.Antoniusschool 1 

Morgenster 1  de Springplank 1 

Oranje Nassauschool 1    

   

De poules A - B spelen om Kampioenschap  
Poule A jongens    



 

Tijd Veld Wedstrijd Uitslag 

13.45 veld 3 Mr.Aafjesschool 1 - Lokhorstschool 1   -   

13.45 veld 4 Op 't Hof/Malsenburg 1 - St.Antoniusschool 1   -   

14.29 veld 3 St.Antoniusschool 1 - Mr.Aafjesschool 1   -   

14.29 veld 4 Lokhorstschool 1 - Op 't Hof/Malsenburg 1   -   

15.13 veld 3 St.Antoniusschool 1 - Lokhorstschool 1   -   

15.13 veld 4 Op 't Hof/Malsenburg 1 - Mr.Aafjesschool 1   -   

 
         

Poule B jongens  

Tijd Veld Wedstrijd Uitslag 

13.45 veld 5 de Schakel 1 - Waerdenburght 1   -   

13.45 veld 6 Lingelaar 1 - de Springplank 1   -   

14.29 veld 5 de Springplank 1 - de Schakel 1   -   

14.29 veld 6 Waerdenburght 1 - Lingelaar 1   -   

15.13 veld 5 de Springplank 1 - Waerdenburght 1   -   

15.13 veld 6 Lingelaar 1 - de Schakel 1   -   
 

 

 

Poule C jongens 

Tijd Veld Wedstrijd Uitslag 

14.07 veld 3 Jan Harmenshof 1 - Oranje Nassauschool 1   -   

14.07 veld 4 d'n Bogerd 1 - Morgenster 1   -   

14.51 veld 3 Morgenster 1 - Jan Harmenshof 1   -   

14.51 
veld 4 

Oranje 
Nassauschool 1 - d'n Bogerd 1   -   

15.35 veld 3 Morgenster 1 - Oranje Nassauschool 1   -   

15.35 veld 4 d'n Bogerd 1 - Jan Harmenshof 1   -   

 

 

Poule D jongens  

14.07 veld 5 de Bloeiende Betuwe 1 - Mr.Aafjesschool 2   -   



 

14.07 veld 6 Oranje Nassauschool 2 - Jan Harmenshof 2   -   

14.51 
veld 5 Jan Harmenshof 2 - 

de Bloeiende Betuwe 
1   -   

14.51 
veld 6 Mr.Aafjesschool 2 - 

Oranje Nassauschool 
2   -   

15.35 veld 5 Jan Harmenshof 2 - Mr.Aafjesschool 2   -   

15.35 
veld 6 Oranje Nassauschool 2 - 

de Bloeiende Betuwe 
1   -   

 

Halve finale jongens  

15.57 Veld 1 
Winnaar Poule A 
…………………………………… 

_ Winnaar Poule C 
…………………………… 

… - … 

15.57 Veld 2 
Winnaar Poule B 
………………………………….. 

_ Winaar Poule D 
…………………………….. 

… - … 

 

Finale jongens  

16.41 Veld 1 
Winnaar Poule A/C 
…………………………………… 

_ Winnaar Poule B/D 
……………………………. 

… - … 

 

Jongens poule E 

Tijd Veld Wedstrijd Uitslag 

15.57 veld 3 de Waaijer 1 - Lokhorstschool 2   -   

15.57 veld 4 Op 't Hof/Malsenburg 2 - Mr.Aafjesschool 3   -   

16.19 veld 3 Mr.Aafjesschool 3 - de Waaijer 1   -   

16.19 
veld 4 Lokhorstschool 2 - 

Op 't 
Hof/Malsenburg 2   -   

16.41 veld 3 Mr.Aafjesschool 3 - Lokhorstschool 2   -   

16.41 veld 4 Op 't Hof/Malsenburg 2 - de Waaijer 1   -   

 

  



 

 

poule A Meisjes 

Tijd Veld Wedstrijd Uitslag 

13.45 veld 1 d'n Bogerd 1 - Jan Harmenshof 1   -   

13.45 
veld 2 Morgenster 1 - 

Oranje 
Nassauschool 1   -   

14.29 veld 1 Oranje Nassauschool 1 - d'n Bogerd 1   -   

14.29 veld 2 Jan Harmenshof 1 - Morgenster 1   -   

15.13 veld 1 Oranje Nassauschool 1 - Jan Harmenshof 1   -   

15.13 veld 2 Morgenster 1 - d'n Bogerd 1   -   

 

 

Poule B Meisjes  

14.07 veld 2 Mr.Aafjesschool 1 - St.Antoniusschool 1   -   

14.51 veld 2 St.Antoniusschool 1 - de Springplank 1   -   

15.35 veld 2 de Springplank 1 - Mr.Aafjesschool 1   -   

 

 

Finale wedstrijd meisjes  

16.19 
veld 1  

Winnaar Poule A 
………………………….. 

_ Winnaar Poule B 
………………………. 

… - … 

 

VELDEN INDELING  

 

  

 

 

 

 

             

    

    

  
  

     
       
       
  

      

                    


