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UITNODIGING TOT DEELNAME AAN HET SCHOOLVOETBALTOERNOOI 2016 VOOR HET 
BASISONDERWIJS IN HAARLEM EN OMSTREKEN 
 
AAN: Schoolleiders en docenten van het basisonderwijs in Haarlem en omstreken 
 
De schoolvoetbalcommissie Haarlem organiseert in de maanden maart en april 2016 voor JONGENS 
en MEISJES het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi. 
Voor de jongens zal dit toernooi voor de 85e keer plaatsvinden. De meisjes treden voor de 40e keer 
aan. 
 
REGLEMENT SCHOOLVOETBAL 2016 
 
1 – Er wordt gespeeld in een afdeling: 
       AFDELING  
       Deze afdeling is bestemd voor de leerlingen van het basisonderwijs. 
       Speelgerechtigd zijn de leerlingen die op of na 1 oktober 2003 zijn geboren en op dezelfde   
       school onderwijs volgen. 
       Tevens zijn drie dispensatiespelers bij de jongens en twee dispensatiespelers  bij de meisjes 
       toegestaan. Als peildatum voor deze dispensatiespelers of speelsters wordt aangehouden: 
       spelers of speelsters die geboren zijn op of na 1 oktober 2002. 
       ATTENTIE: 
       DE MEISJES SPELEN MET 7-TALLEN OP EEN HALF VELD. 
 
2 – De scholen worden dringend verzocht alleen voor het toernooi in te schrijven als met volledige 
       teams kan worden aangetreden en over voldoende reservespelers beschikt kan worden. 
       De NAMEN en de VOLLEDIGE GEBOORTEDATA van de deelnemers moeten op bijgaande aan- 
       meldingsformulieren worden vermeld. Deze formulieren moeten VOLLEDIG worden ingevuld. 
       Voor ieder elftal moet een apart aanmeldingsformulier worden ingevuld. 
3 – Ieder elftal kan alleen bestaan uit leerlingen van dezelfde school. 
4 – Aan het toernooi kan door slechts EEN ELFTAL bij de jongens en  meisjes worden deelgenomen. 
       De scholen kunnen aangeven met een tweede team aan het toernooi te willen deelnemen. 
       Plaatsing van reserveteams zal alleen plaatsvinden als het maximaal toelaatbare aantal teams bij 
       de jongens (44) en de meisjes (32) niet wordt overschreden. 
       Indien noodzakelijk zal via loting indeling van reserveteams plaatsvinden. 
5 – Op het schoolvoetbal zijn de spelregels van de KNVB van toepassing. 
       Onder de spelregels wordt niet verstaan het begrip wedstrijdreglement. 
6 – Ieder elftal moet over een leider beschikken. Bij voorkeur van het onderwijzend personeel. 
       Elftallen zonder begeleiding worden niet tot het toernooi toegelaten. 
7 – Bij het opstellen van niet gerechtigde spelers volgt uitsluiting van het betrokken team voor de 
       rest van het toernooi. 
8 – Een deelnemer die door de scheidsrechter uit het veld wordt gezonden, met uitzondering van 
       een tijdstraf, is van verdere deelname uitgesloten. 
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9 – Alle wedstrijden worden in de maanden maart en april in principe op woensdagmiddag gespeeld. 
       De aanvangstijd van de eerste poulewedstrijd is 13.45 uur. 
       Van deze aanvangstijd kan in verband met de beschikbaarheid van de velden niet afgeweken 
       worden. 
10- Het is de commissie niet mogelijk medewerking te verlenen aan het VERSCHUIVEN van wedstrij- 
       den in verband met werkweken. 
11- De leider van de eerstgenoemde school in een poule wordt verzocht de uitslagen  van alle ge- 
       speelde wedstrijden te noteren en deze resultaten door te geven aan het secretariaat van de 
       commissie. Deze taak vervalt als de scheidsrechters deze taak hebben overgenomen en de  
       enveloppe met de wedstrijdresultaten door de commissie op het speelveld wordt opgehaald. 
12- De deelnemende teams worden in poules van vier ploegen ingedeeld. In iedere poule wordt 
       wordt een halve competitie van drie wedstrijden voor iedere ploeg gespeeld. 
       De ploegen, die zich in 2015 geplaatst hebben voor de twee halve finalepoules, zullen elkaar in 
       De eerste ronde van het toernooi niet ontmoeten. 
       Bij de jongens zijn dit: Beatrixschool, De Wadden, Julianaschool, Dreefschool, De Kring, Ter Cleeff,  
       Koningin Emmaschool en Zonnewijzer. 
       Bij de meisjes betreft het: De Ark, Dreefschool, Beatrixschool, Julianschool, Zuidwester, Bos en  
       Vaart, M.L.Kingschool en Julianschool 2. 
13- De wedstrijden duren met uitzondering van de wedstrijden op de finaleavond 2 x 15 minuten 
       met een rust van tien minuten. 
14- Alleen de nummer een uit de eindstand van een poule plaatst zich voor de volgende ronde. 
       Eventuele uitzonderingen op deze regel worden in het wedstrijdprogramma aangegeven. 
15- Bij het gelijk eindigen van ploegen in een poule beslist achtereenvolgens:  
       A - De uitslag van de onderling gespeelde wedstrijd(-en); 
       B - Bij een gelijkspel van de onder A genoemde wedstrijd(-en) het doelsaldo (voor min tegen); 
       C - Bij een gelijk doelsaldo het aantal voor gescoorde doelpunten; 
       D - Bij een gelijk aantal voor gescoorde doelpunten worden er vijf strafschoppen (om en om) 
             genomen. 
             Benutten beide ploegen evenveel strafschoppen, dan wordt vervolgens om en om een 
             strafschop door beide teams genomen tot een beslissing is gevallen. 
             De strafschoppen moeten door verschillende spelers (ook eventueel de doelman) worden 
             genomen. 
16- Meisjes zijn speelgerechtigd voor een jongensteam. Jongens mogen echter niet uitkomen in 
       een meisjesteam. 
17- De schoolvoetbalcommissie is niet aansprakelijk voor tijdens de schoolvoetbalwedstrijden gele- 
       Den schade. Laat dus geen waardevolle goederen in d4e kleedkamers achter. 
18- De nummers 1 tot en met 4 uit de eindstand komen in het bezit van een beker. Alle deelnemers 
       aan het toernooi krijgen een vaantje. 
18- In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de schoolvoetbalcommissie. 
 
INFORMATIE TIJDENS HET TOERNOOI 
Voor mededelingen betreffende het toernooi is voor de commissie de school of docent het 
aanspreekpunt. De school is verantwoordelijk voor de informatie aan ouders die als begeleiding van 
De teams optreden. 
 
ARBITRAGE 
Voor het leiden van het grote aantal wedstrijden is de commissie in belangrijke mate afhankelijk van 
de medewerking van een kleine groep trouwe arbiters. De commissie doet een dringend beroep op 
de deelnemende scholen, daar waar noodzakelijk, een bijdrage aan de arbitrage te leveren. 
Voor de opgave van scheidsrechters en suggesties die een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen 
van een eventueel tekort kan contact worden opgeno0men met de heer Ger Boot (-23-5334296), die 
belast is met de aanwijzing van de scheidsrechters. 



SPEELVELDEN 
De schoolvoetbalwedstrijden worden gespeeld op de velden van d3e verenigingen: BVC Bloemendaal 
(Bergweg), SV Geel Wit (Van Oosten de Bruijnstraat), Haarlem-Kennemerland fc (Sportweg), SV 
Olympia (Schalkwijk) en SV United/DAVO (Schalkwijk). 
 
INSCHRIJVING 
De INSCHRIJVING voor het toernooi moet uiterlijk zondag 7 februari 2016 door het secretariaat 
(Cornelis van der Lijnlaan 30) zijn ontvangen. De volledig ingevulde deelnemerslijsten (namen en 
geboortedata) moeten uiterlijk zaterdag 12 maart door het wedstrijdsecretariaat zijn ontvangen. 
Voor ieder deelnemend elftal moet een afzonderlijk en volledig ingevuld wedstrijdformulier worden 
ingestuurd. 
 
TE LAAT ONTVANGEN INSCHRIJVINGEN (NA ZONDAG 7 FEBRUARI 2016) WORDEN NIET MEER IN 
BEHANDELING GENOMEN. PLOEGEN WAARVAN DE DEELNEMERSLIJSTEN NIET VOLLEDIG ZIJN 
INGEVULD MOETEN HELAAS VAN DEELNAME WORDEN UITGESLOTEN. 
 
Aanmeldingen ALLEEN inzenden aan A. de Zwaan – Cornelis van der Lijnlaan 30 – 2024 BB Haarlem. 
E-mail: d.de.zwaan@planet.nl. 
 
Het wedstrijdprogramma ziet er als volgt uit: 
 
BASISONDERWIJS 
1e speeldag – woensdag – 16 maart 2016 – jongens (3 poules) en meisjes (2 poules) 
2e speeldag – woensdag – 23 maart 2016 – jongens (3 poules) en meisjes (2 poules) 
3e speeldag – woensdag – 30 maart 2016 – jongens (3 poules) en meisjes (2 poules) 
4e speeldag – woensdag –   6   april  2016 – jongens (3 poules) en meisjes (2 poules) 
5e speeldag – woensdag – 13   april  2016 – jongens (2 poules) en meisjes (2 poules) 
                                                                              Halve finalepoules. 
6e speeldag – woensdag – 20   april 2016 –  Finalewedstrijden. 
6e speeldag – donderdag –21   april 2016 – UITWIJKDATUM VOOR WOENSDAG 20 APRIL 2016. 
 
Als de weergoden niet mochten meewerken zal er van bovenstaand schema moeten worden 
afgeweken. 
 
Voo0r nadere informatie kunt u zich wenden tot de schoolvoetbalcommissie Haarlem. Telefoon; 023-
5341166 en 06-22522876. 
 
De Schoolvoetbalcommissie Haarlem. 
 
A.de Zwaan – voorzitter                                        - 023-5341166 
 
G.Boot          – scheidsrechterszaken                   - 023-5334296 
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