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Voor actuele informatie, wijzigingen en standen 
 
www.edestadschoolvoetbaltoernooi.nl 
 
Let op: Er kunnen altijd wijzigingen plaatsvinden aan de wedstrijdschema’s . 
Controleer altijd even bij de wedstrijdleiding of uw schema nog klopt 
 
Wedstrijdreglement 

 
Er wordt gespeeld volgens de reglementen van de K.N.V.B schoolvoetbal 8 tegen 8. 
De wedstrijden duren 1 x 10 minuten, zonder rust. Tijdens de finaledag duren de 
wedstrijden 15 min. De finale duurt 2 x 10 min. Indien een team meer dan 2 
minuten te laat komt na het beginsignaal verliest dit team reglementair met 3-0. 
De begin- en eindsignalen worden centraal gegeven via de geluidsinstallatie. De 
teams bestaan uit een keeper en 7 veldspelers, er mag doorlopend worden 
gewisseld  vanaf de middellijn van het speelveld ter hoogte van de grote doelen (max 
3 spelers per wedstrijd). Het eerst genoemde team speelt op de westzijde van het 
veld. Alleen spelers, wisselspelers en teambegeleiders mogen binnen de 
omheining van het veld. Publiek dient buiten de hekken van de velden te blijven. 
De toernooi leiding  wijst een scheidsrechter aan. De scheidsrechters maken de 
uitslag bekend bij de toernooileiding. Vanwege onsportief gedrag en ernstige 
overtredingen  kan een speler(ster) van het veld gezonden worden. Deze mag de 
eerstvolgende wedstrijd niet meedoen.  
Het is niet toegestaan, dat een speler in twee teams speelt.  
Scheidsrechterlijke beslissingen zijn bindend. 
 
Protesten zijn niet mogelijk 

 
Bij een gelijk aantal punten in de poule  beslist het doelsaldo, dan het  aantal 
doelpunten voor  en tenslotte het onderlinge resultaat. Indien dat ook gelijk is worden 
er strafschoppen genomen en als dat niet mogelijk is volgt loting. Strafschoppen 
worden op 9 meter genomen. Eindigen de finale wedstrijden gelijk, dan volgen er 5 
strafschoppen. Indien onbeslist, wordt de strafschoppenreeks voortgezet tot er een 
beslissing valt. In de nieuwe opzet van het jeugdvoetbal is er geen buitenspel. Uitbal, 
vrije bal en de hoekschop mogen ingedribbeld, geschoten  of gepasst worden. 
 
 

http://www.edestadschoolvoetbaltoernooi.nl/


Achterbal wordt vanaf de grond genomen binnen het keepersgebied. Een 
terugspeelbal vanaf de voet mag niet door de keeper in handen worden gepakt.  In 
alle gevallen, waarin het wedstrijdreglement niet heeft voorzien beslist de 
toernooileiding. 
 
 
 
 
 
 
Sportiviteitsprijs 
 
Tijdens de voorrondes op de woensdagen worden de teams tijdens de wedstrijden 
door de scheidsrechters ook beoordeeld op sportiviteit. Naast de sportiviteit in het 
veld wordt ook de houding van coaches en publiek in de weging meegenomen. 
Indien een speler van een team tijdens het toernooi uit het veld gestuurd is, wordt het 
team automatisch uitgesloten voor de sportiviteitsprijs. De sportiviteitsprijs ( een 
lasergame arrangement) is beschikbaar gesteld door Survival Team Ede voor zowel 
de jongens- als de meisjesteams. 

 
Speeldata 

 
25 maart op Sportpark Hoekelumse Eng. (V.V. Ede/Victoria) 
1 april op Sportpark Hoekelumse Eng. (V.V. Ede/Victoria) 
8 april op Sportpark Hoekelumse Eng. (V.V Ede/Victoria) 
Aanvang van de eerste wedstrijden op de woensdagen precies 
13.15 uur. 
Teamleiders graag direct melden bij de toernooileiding.  Dan weet 
de toernooileiding dat de teams aanwezig zijn. 
 
De finale avond is op vrijdag 17 april aanvang 15.00 uur. 

 
N.B mocht er een woensdag uitvallen dan zal deze op woensdag 15 april 
worden ingehaald. 

 
Naar de finale gaan alle poule winnaars en eventueel aangevuld met de beste 
nummers 2. Zowel bij de jongens als meisjes spelen max. 8 teams in de finale.  Op 
de finale dag moeten de teams zich om half drie (14.30 uur) melden bij het clubhuis 
en ontvangen daar het nieuwe wedstrijdschema.  Het wedstrijdschema zal ook op de 
website van het toernooi staan. 
De prijsuitreiking vindt z.s.m. na de finale wedstrijd plaats (verwachting ca 20.15 uur). 

 
Belangrijke aandachtspunten 
Om het toernooi voor alle deelnemers tot een geslaagd toernooi te maken, moeten 
de volgende punten in acht worden genomen. 
 
Verzekeringen 
De KNVB gaat er vanaf 2015 vanuit dat de deelnemende leerlingen aan plaatselijke 
schoolvoetbaltoernooien via school verzekerd zijn.  

 



 
 

 
Diefstal 
Voorkom ten alle tijden diefstal, laat nooit waardevolle voorwerpen in de kleedkamers 
achter!! Breng ze liever helemaal  niet mee. 
Geef waardevolle voorwerpen in bewaring bij de leiders. 
 
V.V. Ede/Victoria kan bij vermissing en/of diefstal nimmer aansprakelijk worden 
gesteld. 

 
Toernooileiding 
De toernooileiding is altijd aanwezig in de bestuurskamer of in de kantine 

 
Telefoon 
Het telefoonnummer van het clubhuis vv Ede/Victoria is: 0318-621431 

 
Intrapballen 
Ervaring heeft ons geleerd de teams beter geen intrapballen kunnen meebrengen. 
 
EHBO en toiletten 
Naast kleedkamer 1 is een EHBO-post. De toiletten bevinden zich in het clubhuis. 
 
Kleedkamers 
De kleedkamer indeling zie het mededelingenbord en deuren kleedkamers 
Vernielingen die worden aangetroffen in de kleedkamers/terrein zullen worden 
hersteld op rekening van de betreffende school. 
 

 
Kleding 
Alle deelnemers zorgen dat ze netjes gekleed deelnemen. Graag allen dezelfde kleur 
shirt. Als beide teams dezelfde kleur tenue hebben speelt het eerst genoemde team 
in eigen shirtkleur . Het andere team zorgt zelf voor een ander kleur shirt of gebruikt 
zelf meegebrachte  hesjes met afwijkende kleur. 
Het dragen van voetbalschoenen en scheenbeschermers wordt aanbevolen om 
blessures voorkomen. 

 
Afval 
Schillen, papier en flessen dienen in de daarvoor bestemde bakken te worden 
gedeponeerd. 
 
Foto’s  
 
Tijdens het toernooi worden er regelmatig foto’s gemaakt. Door Uw aanwezigheid 
geeft U automatisch toestemming voor het gebruik van de foto’s voor publiciteits-
doeleinden. ( website of courant). 
Wij willen als organisatie graag alle teams op de foto zetten. Wij vragen om Uw 
medewerking om dit mogelijk te maken. In de wedstrijdschema’s staat in groen 
aangeven wanneer jullie verwacht worden voor de foto. Wij krijgen ook graag leuke 
foto’s die jullie zelf maken. Per email naar: edestadschoolvoetbaltoernooi@gmail.com    
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Fietsenstalling 
 
De fietsen buiten het hek in de fietsenstalling plaatsen. Geen fietsen bij het 
toegangshek. 
 
 
 
 
Afkeuring velden 
 
 
Bij slecht weer zal de commissie ’s morgens voor 11.00 uur een beslissing 
nemen over het al dan niet doorgaan van de wedstrijden. 
De scholen worden verzocht om tussen 11.00 en 12.00 uur naar de Ede/Victoria  
kantine te bellen voor het wel of niet doorgaan van de wedstrijden of de 
website te raadplegen (  www.edestadschoolvoetbaltoernooi.nl ) 
Tel: kantine v.v Ede/Victoria 0318-621431 of 0613374772 
 
 
 
 

 
Tenslotte wensen wij U een heel plezierig en sportief toernooi toe 

 
De schoolvoetbal commissie V.V. Ede/Victoria 
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