FC Aalsmeer

Schoolvoetbal
Toernooi

voor scholen in Aalsmeer en
Kudelstaart
17 tot en met 21 juni 2019
Dit jaar bij:
FC Aalsmeer

Beethovenlaan 120, Aalsmeer

Namens de schoolvoetbal-organisatie
Aalsmeer, mei 2019
Jongens en meisjes, leraren en leraressen, ouders en supporters,
Ook dit jaar wordt het schoolvoetbaltoernooi voor scholen georganiseerd door één van
de twee voetbalverenigingen die de gemeente Aalsmeer rijk is: FC Aalsmeer uit
Aalsmeer en RKDES uit Kudelstaart
Het doel van dit toernooi voor de twee voetbalverenigingen is om de schooljeugd kennis
te laten maken – voor zover nodig – met onze sport en de jeugd een sportieve en
gezellige week te bezorgen. Uiteraard zien de clubs ook graag dat het toernooi een
promotie is voor de voetbalsport en dat de jeugd zich zal aansluiten bij een van de
verenigingen. Voorop staat echter dat de schooljeugd een paar leuke en sportieve
avonden heeft waarbij het aankomt op spanning, plezier en strijdlust in alle categorieën.
We wensen alle meisjes, jongens, leidsters, leiders, scheidsrechters en vrijwilligers heel
veel plezier toe en hopen dat het weer een fantastisch en sportief toernooi zal worden.
We willen iedereen met nadruk verzoeken GEEN confetti mee te nemen. Naast het feit,
dat dit slecht is voor het milieu, is het ook moeilijk op te ruimen.
Organisatie Schoolvoetbaltoernooi 2019,
FC Aalsmeer

Overzicht toernooi.
Deelnemers zijn leerlingen uit de groepen drie tot en met acht van alle basisscholen van
de gemeente Aalsmeer.
Overzicht scholen
Antoniusschool
De Brug
OBS Zuidooster
De Graankorrel

Triade Zuid
Jozefschool
OBS Kudelstaart
Oosteinderschool

Samen Eén
Triade Hornmeer

Categorieën
Categorie

Meisjes groep 3
Jongens groep 3
Meisjes groep 4
Jongens groep 4
Meisjes groep 5
Jongens groep 5

Aantal Teams

10
15
18
20
16
18

Categorie

Meisjes groep 6
Jongens groep 6
Meisjes groep 7
Jongens groep 7
Meisjes groep 8
Jongens groep 8

Aantal Teams

16
19
15
16
18
17

Overzicht algemeen
Aantal spelers en speelsters

: ruim 1.500

Aantal teams

: 198

Aantal velden

: 6 sportvelden

Aanvang wedstrijden groep 3 en 4
Aanvang wedstrijden groep 5 t/m 8

: woensdagmiddag 13.00
: maandag tot en met donderdag 18:00 uur
: vrijdag 18:30 uur

Organisatie informatie
Sportaccommodatie

: FC Aalsmeer
: Beethovenlaan 120; Aalsmeer

Up to date informatie vindt u op vanaf 10 juni op onze website www.fcaalsmeer.nl onder
het kopje Evenementen
Wedstrijdsecretariaat

: bestuurskamer FC Aalsmeer
: tel. 0297-321587

Info toernooi-organisatie

: Frank Spring in ‘t Veld
: tel. 06-20180605

Gebruik kleedkamers:
De scholen kunnen gebruik maken van de kleedkamers van FC Aalsmeer. Wij rekenen
erop dat deze kleedkamers er ook na het toernooi netjes uitzien. Enig toezicht hierop
van de scholen zelf is daarom gewenst en wij hopen dat ook de ouders en/of leid(st)ers
een oogje in het zeil willen houden.
Wij hebben de scholen per kleedkamer ingedeeld. Per school zijn er twee kleedkamers
één voor de jongens en één voor de meisjes.
De organisatie neemt geen verantwoordelijkheid voor vermiste of gestolen voorwerpen.
De niet-ingedeelde kleedkamers (19 tot en met 21) kunnen door de scholen worden
gebruikt om spullen op te slaan. De kleedkamers gaan niet op slot.
Indeling kleedkamers scholen:
School
Antoniusschool
Triade Zuid
OBS Kudelstaart
De Graankorrel
De Brug
Triade Hornmeer
De Zuidooster
Oosteinder
Jozefschool
Samen Eén

Kleedkamers Jongens
2
3
4
5
6
7
8
15
16
17

Kleedkamers Meisjes
1
14
9
10
11
12
22
23
24
25

Indeling scheidsrechters:
De scheidsrechters kunnen gebruik maken van de bestaande scheidsrechters
kleedkamers. (Bij binnenkomst rechts)
Heren
Dames

: kleedkamers scheidsrechters 1 en 2
: kleedkamers scheidsrechters 3 en 4

Wilt u zo vriendelijk zijn de kleedkamers weer netjes achter te laten?

WEDSTRIJDBEPALINGEN SCHOOLVOETBALTOERNOOI
1. Elk team heeft een aanvoerder/ster en wordt bijgestaan door een leider/leidster, die
er onder andere voor zorgt dat het team op tijd aanwezig is, zodat stipt op tijd met
de wedstrijden kan worden begonnen.
2. Competitievorm wordt bepaald aan de hand van het aantal deelnemende teams.
3. Bij een gelijke eindstand in de poule beslist:
a. het doelsaldo (dit is doelpunten voor minus doelpunten tegen);
b. het aantal gescoorde doelpunten;
c. het aantal gewonnen wedstrijden;
d. uitslag onderling gespeelde wedstrijd;
e. strafschoppen.
4. Bij de groepen 7 en 8 met 3 poules en verschil in het aantal teams per poule gaat de
gemiddelde beste tweede door.
5. Een strafschoppen-serie bestaat uit 10 strafschoppen, om en om te nemen, elk team
5. Mocht daar geen winnaar uit komen dan worden er series van 2 strafschoppen
genomen, om en om, elk team één. Het team dat daarin wel scoort terwijl het andere
team mist, heeft gewonnen. Er mag geen strafschop voor de tweede maal worden
genomen door dezelfde persoon tenzij alle teamleden aan de beurt zijn geweest,
daarna wordt dezelfde volgorde aangehouden waarmee begonnen was.
6. Er wordt gespeeld in 12 categorieën, te weten: Jongens groep 3, Meisjes groep 3,
Jongens groep 4, Meisjes groep 4, Jongens groep 5, Meisjes groep 5, Jongens
groep 6, Meisjes groep 6, Jongens groep 7, Meisjes groep 7, Jongens groep 8 en
Meisjes groep 8. Er mogen dus zowel meisjes- als jongensteams worden
ingeschreven. Een mix team (een team met jongens en meisjes) wordt ingedeeld in
een jongens categorie.
7. Aan de klas/leeftijdsgroepen moet de hand worden gehouden. Een speler/speelster
mag slechts voor één team uitkomen. Bij overtreding van deze bepaling kunnen de
betrokken teams worden gediskwalificeerd.
8. Een team moet vijf minuten voor aanvang van de wedstrijd klaar staan bij het
betreffende speelveld.
9. Een team dat naar de mening van de wedstrijdleiding niet op tijd aanwezig is,
verliest de wedstrijd reglementair met 5-0.
10. Beslissingen van de wedstrijdleiding en de scheidsrechters zijn bindend. Protesten
worden niet aanvaard.
11. Als dat voor een beter verloop van het toernooi nodig is, kunnen er wijzigingen in het
programma worden aangebracht.

12. Als twee teams in dezelfde kleuren spelen, dan zorgt het team dat als eerste in het
programma is vermeld voor andere shirts of voor hesjes. Hesjes kunnen worden
opgehaald (en ingeleverd!) bij het wedstrijdsecretariaat.
13. De wedstrijden duren 12 tot 15 minuten (dit ligt aan het speelschema van de dag).
Blessuretijd wordt niet meegeteld. Er wordt centraal gefloten voor het begin van de
eerste wedstrijden. Daarna wordt iedere 12 tot 15 minuten centraal gefloten voor het
einde van de wedstrijden. De wedstrijd eindigt pas na het fluitsignaal van de
scheidsrechter, de omroeper geeft slechts aan dat de tijd verstreken is. Het einde
van een wedstrijd is gelijk het begin van de volgende wedstrijd. Er wordt geen
zogenaamde ‘wisseltijd’ bijgeteld.
14. Er wordt niet gewisseld van helft tijdens de wedstrijd. Bij extreme wind kan de
wedstrijdleiding echter bepalen, dat er op de grote velden wel gedraaid zal worden
halverwege de wedstrijd.
15. Voor het bepaalde in artikel 6 en 7 kan door de organisatie een uitzondering
gemaakt worden. Wij vragen uw begrip dat voor sommige scholen enige flexibiliteit
hierin noodzakelijk is om alle kinderen te laten voetballen. Dit moet echter voor
aanvang van de speeldag aan de toernooileiding bekend worden gemaakt.
16. Het eerstgenoemde team zal de aftrap krijgen. Het andere team mag kiezen welk
doel verdedigd wordt (zelf aangeven als men daar gebruik van wil maken).
17. In principe gaat de eerste van elke poule door naar de finaleronden. De
finaleregeling is echter afhankelijk van het aantal poules en het aantal teams in een
poule en wordt apart bekend gemaakt.
18. Ouders en leiders dienen buiten het speelveld te blijven, moeten zich op een vaste
plek naast het speelveld ophouden en mogen zich slechts na toestemming van de
scheidsrechter in het speelveld begeven. Ook hechten wij waarde aan positieve
coaching van de kinderen.

REGLEMENTEN SCHOOLVOETBALTOERNOOI
1. Teams van kinderen uit groep 3, 4, 5 en 6 bestaan uit 5 spelers, te weten: 1 keeper,
4 veldspelers en maximaal 4 wisselspelers. Een team van kinderen uit groep 7 of
groep 8 bestaat uit 7 spelers: te weten: 1 keeper, 6 veldspelers en maximaal 4
wisselspelers
2. Het eerstgenoemde team zal de aftrap krijgen, het andere team mag de helft kiezen,
indien zij dat tijdig aangeven.
3. Een veldspeler mag ieder moment wisselen. De keeper alleen op aanvraag van de
leider/leidster bij de scheidsrechter en slechts eenmaal per wedstrijd. De wissel vindt
plaats in het midden van het speelveld aan de zijlijn. Eerst gaat een speler eruit
voordat een andere speler erin mag.
4. Een speler die naar het oordeel van de scheidsrechter een ernstige overtreding
begaat, kan voor twee minuten uit het veld worden gestuurd. Op een sein van de
scheidsrechter mag de speler pas weer het veld in. Bij een zeer ernstige overtreding
kan een speler voor de gehele verdere wedstrijd uit het veld worden gezonden. De
toernooileiding beslist of deze speler voor het hele toernooi wordt uitgesloten.
5. Lichamelijk contact zoals bij gewoon veldvoetbal is niet toegestaan. Een sliding of
een zware overtreding (bijvoorbeeld ook een handsbal) binnen de doelcirkel wordt
bestraft met een strafschop.
6. Een strafschop wordt genomen vanaf de rand van de doelcirkel.
7. Wanneer de bal over de zijlijn gaat, zal het spel worden hervat door indribbelen.
8. Bij het indribbelen of een vrije trap moet drie meter afstand worden genomen.
9. Bij een vrije trap moet de bal stilliggen en mag de bal niet opzettelijk tegen een
tegenstander worden geschoten.
10. De drie-seconden-regel: vrije trappen (strafschoppen inbegrepen), indribbelen en
alle andere spelhervattingen moeten binnen drie seconden plaats hebben. Zo niet
dan krijgt de tegenstander een vrije trap.
11. Doelpunten kunnen alleen gemaakt worden vanaf de middenlijn. Er kan dus niet
gescoord worden vanaf de eigen speelhelft, met uitzondering van een “eigen”
doelpunt.
12. Er bestaat geen buitenspel
13. De keeper mag een bal alleen onderhands ingooien, dus in geen geval uittrappen!
Hij/zij mag daarbij niet de lijn van het doelgebied passeren. Gebeurt dit wel dan is er
sprake van hands en krijgt de tegenpartij een vrije trap. Het doelgebied is
aangegeven met een onafgebroken lijn. Buiten het doelgebied is de keeper gewoon
veldspeler.

14. Na het laatste fluitsignaal wordt alleen nog een reeds toegekende strafschop
genomen. Zie voor uitleg van de speeltijd de bepalingen hieronder.
15. De wedstrijden duren 12 tot 15 minuten, afhankelijk van het speelschema.
Blessuretijd en ander oponthoud wordt niet meegeteld.
16. Er wordt centraal gefloten voor het begin van de eerste wedstrijden. Daarna wordt
iedere 12 tot 15 minuten centraal gefloten voor het einde van de wedstrijden. De
wedstrijd eindigt pas na het fluitsignaal van de scheidsrechter, de omroeper geeft
slechts aan dat de tijd verstreken is.
17. Het einde van een wedstrijd is gelijk het begin van de volgende wedstrijd. Er wordt
geen zogenaamde ‘wisseltijd’ bijgeteld.

POULEWEDSTRIJDEN

WEDSTRIJDDAGEN

MEISJES groep 7 en 8 (GROOT)
MAANDAG 17 juni 2019
WOENSDAG 19 juni 2019
JONGENS groep 7 en 8 (GROOT)
DINSDAG 18 juni 2019
DONDERDAG 20 juni 2019
JONGENS groep 5 en 6 (KLEIN)
MAANDAG 17 juni 2019
WOENSDAG 19 juni 2019
MEISJES groep 5 en 6 (KLEIN)
DINSDAG 18 juni 2019
DONDERDAG 20 juni 2019
FINALE WEDSTRIJDEN VOOR GROEPEN 5, 6, 7 en 8
VRIJDAG 21 juni 2019, aanvang 18:30 uur
JONGENS GROEP 3 en 4
WOENSDAG 19 juni 2019; aanvang 13.00 uur
MEISJES GROEP 3 en 4
WOENSDAG 19 juni 2019; aanvang 13.00 uur

Belangrijke informatie
Waardevolle spullen:
Laat NOOIT waardevolle spullen achter in de kleedkamers!
De kleedkamers blijven het gehele toernooi geopend.
Aansprakelijkheid:
De voetbalvereniging FC Aalsmeer accepteert geen aansprakelijkheid voor eventueel
verlies en/of diefstal van persoonlijke eigendommen. Het gebruik van de kleedkamers is
geheel op eigen risico.
Gedragsregels:
Voetbalvereniging FC Aalsmeer gaat ervan uit, dat deelnemers en publiek zich correct
en sportief zullen gedragen in woord en daad. De organisatie zal bij ontoelaatbaar
gedrag direct contact opnemen met de politie.
Afgelastingen:
Wij hopen en rekenen op goed weer, zodat er geen afgelastingen zijn. Mocht dit wel het
geval zijn dan zal het toernooi van woensdagmiddag vervallen.
Als er een avond uitvalt, zullen we trachten dit programma op vrijdagavond te verzorgen
en zullen de finalewedstrijden naar maandagavond verschoven worden.
Eventuele afgelastingen zullen op onze website www.fcaalsmeer.nl kenbaar worden
gemaakt
Bereikbaarheid:
Onze parkeerplaats is natuurlijk niet berekend op zo’n toeloop dus wij adviseren
iedereen om lopend of met de fiets te komen. Er zullen extra parkeerplekken voor de
fietsen worden geregeld. Volg aub de aanwijzingen van de parkeerwachten op. Auto’s
die niet in de vakken staan worden bekeurd!
Kraampjes:
Voor alle scholen is er een kraampje waar eten en drinken namens de school geregeld
kan worden. De kraampjes worden door de organisatie op het plein bij veld 1
klaargezet. Scholen kunnen hun spullen zoals bv vlaggen aan het einde van de dag
opbergen in de kleedkamers 11 en 12.

