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Beste sportvrienden,

Ook dit jaar organiseert de voetbalvereniging Ede/Victoria weer het jaarlijkse 
schoolvoetbaltoernooi. De wedstrijden worden gespeeld op woensdag 21 en 28 
maart, woensdag 4 April, en de finale op vrijdag 13 april 2018 op ons sportpark 
Hoekelumse Eng, Sportparkweg 8. Mocht er om de een of andere reden op een 
van bovenstaande data iets tussen komen waardoor er niet gespeeld kan worden,
is er op woensdag 11 april een vervangende speelmiddag gepland. 

Alleen aanmelding via email voor 17  februari 2018. Het emailadres is: 
edestadschoolvoetbaltoernooi@gmail.com Graag bij onderwerp schoolvoetbal 
2018 vermelden. Wilt U duidelijk aangeven welke school en hoeveel jongens en
meisjes teams ermee doen.  Graag 2 contactadressen(email) met 
telefoonnummer (liefst ook mobiel) toevoegen.
De kosten zijn 12,50 euro per team en moeten uiterlijk  3 maart 2018 op 
rekening nummer NL86ABNA0513050442 t.n.v. v.v. Ede/Victoria o.v.v. 
schoolnaam en toernooi 2018 zijn overgemaakt.

Afgelopen jaren was de belangstelling voor het toernooi heel erg groot. Daarom
houden we ons het recht voor om het aantal teams per school te beperken, als 
het aantal aanmeldingen te groot wordt. Dit gebeurt uiteraard in overleg met de 
scho(o)l(en). In ieder geval kunnen er niet meer dan 64 jongensteams en 56 
meisjesteams meedoen. Voor info betreffende samenstelling van de teams en 
het wedstrijdreglement verwijs ik U naar onze website : 
www.edestadschoolvoetbaltoernooi.nl 

Met vriendelijke groet, 
Namens organisatie Ede Stad Schoolvoetbaltoernooi

Wim Roelofsen
Email: edestadschoolvoetbaltoernooi@gmail.com 
Tel 06 13374772 

Ter voorkoming van misverstanden  heb ik een voor een aantal veel gestelde 
vragen alvast  enkele  antwoorden  op papier gezet.
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- Zowel de jongens als meisjes spelen bij het EdeStadSchoolbaltoernooi 
met 7-tallen. De jongensteams die naar de regiokampioenschappen gaan 
spelen daar wel met 11 spelers.

- Gemengde teams worden altijd ingedeeld bij de jongens poules.

- Omdat we onder auspiciën van de KNVB spelen gelden er leeftijdregels 
(zie bijgevoegd reglement van de KNVB) en aangepaste spelregels zoals 
vermeld in ons programmaboekje.

- Wij maken bij de indeling van de poules geen onderscheid tussen groep 7
en 8. 

- Bij de indeling wordt ook geen rekening gehouden met  1e of 2e team. 
Voor ons zijn alle teams gelijk.

- Hoewel het toernooi voor  groep 7/8 leerlingen is bedoeld, is het  
toegestaan om kinderen uit groep 5 en 6 mee te laten doen. Wij houden 
daar bij de indeling  geen rekening mee en raden het niet aan i.v.m. 
leeftijdsverschil en fysieke conditie bij jongere leerlingen.


