
TOERNOOIREGLEMENT
Schoolvoetbal groep 5 t/m 8
1. Nieuwe wedstrijdvormen en spelregels
De wedstrijden bij de schoolvoetbaltoernooien zijn vanaf schooljaar 2018-2019 aangepast naar
deze nieuwe wedstrijdvormen. De groepen 5 en 6 spelen 6 tegen 6 en de groepen 7 en 8 spelen
8 tegen 8, conform de spelregels/veldafmetingen van de nieuwe wedstrijdvormen. De exacte KNVB
spelregels en reglementen staan hieronder vermeld.

KNVB schoolvoetbal 6 tegen 6 flyer en filmpje

KNVB schoolvoetbal 8 tegen 8 flyer en filmpje

2. Teamgrootte en samenstelling
● Groep 5/6: er kunnen niet meer dan 8 spelers per team worden ingeschreven.
● Groep 7/8: er kunnen niet meer dan 11 spelers per team worden ingeschreven.
● Gemengd spelen: jongens en meiden mogen in hetzelfde schoolteam spelen. Dergelijke

teams spelen mee met teams welke geheel uit jongens bestaan.

3. Veldafmeting
● Groep 5/6: aangepast kwart veld (42,5m x 30m).
● Groep 7/8: aangepast half veld (42,5 x 64m).

4. Aanwezigheid sportcomplex
Zorg dat u als vertegenwoordiger tijdig aanwezig bent op het sportcomplex. Meldt u aan bij de
wedstrijdleiding (commissiekamer) en laat uw team zich omkleden in de daarvoor aangewezen
kleedruimte. Houdt de kleedruimte netjes en laat deze schoon achter.

5. Aansprakelijkheid
Het bestuur van de organiserende verenigingen en/of Vlaardingen in Beweging aanvaarden geen
enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade en/of vermissing. Om problemen te voorkomen,
worden alle spelers verzocht waardevolle spullen bij de vertegenwoordiger in bewaring te geven.

6. Scheenbeschermers
Het dragen van scheenbeschermers wordt aanbevolen. Neem deze dus zelf mee! Voor leerlingen
die geen scheenbeschermers hebben zijn er een beperkt aantal beschikbaar. Deze worden voor
aanvang van het toernooi door Vlaardingen in Beweging en op aanvraag van de school uitgeleend.
Na afloop van het toernooi moeten de scheenbeschermers weer worden ingeleverd.

7. Aanwezigheid wedstrijd
De elftallen dienen 5 minuten voor aanvang van hun wedstrijd bij het speelveld aanwezig te zijn.

8. Wisselen
Doorwisselen is toegestaan. Bij 8 tegen 8 met een maximum van 3 spelers en bij 6 tegen 6 met een
maximum van 2 spelers.

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

10. Puntentelling
Het winnende team krijgt 3 punten. Bij een gelijkspel krijgen beide teams 1 punt.

https://www.knvb.nl/downloads/bestand/18366/flyer-6-tegen-6-schoolvoetbal
https://youtu.be/sBdBX58RYEc
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/18386/kvb18353flyer8tegen8digital
https://youtu.be/7R4Gxia_nIc


11. Gelijke stand in de poule
Wanneer twee teams gelijk zijn geëindigd in hun poule, moet een van de volgende criteria - in de
hier onderstaande volgorde - uitkomst bieden: het doelsaldo. Is dat gelijk, dan geldt: het hoogst
aantal gescoorde doelpunten. Is dat ook gelijk, dan geldt: het onderlinge resultaat. Leveren deze
criteria nog geen winnaar op, dan volgt de beslissing door het nemen van strafschoppen.

12. Strafschoppen
Van elk team nemen vijf verschillende spelers een strafschop. Benutten de teams evenveel
strafschoppen, dan wordt daarna door elk team beurtelings een strafschop genomen, totdat een
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.

13. Wedstrijdduur
De wedstrijden duren 1 x 15 minuten, zonder rust en wisselen van speelhelft. Let op dit is dus
anders dan de KNVB regel! Er wordt ook niet getost. Het eerstgenoemde team neemt de aftrap
en het andere team kiest welk doel het wil verdedigen. Tussen alle wedstrijden is er 5 minuten
pauze ingelast!

14. Gelijke stand in de finale
Staat na de finale een gelijke stand op het bord, dan volgt een strafschoppenserie zoals
omschreven bij regel 9.

15. Scheidsrechter
● Tegen scheidsrechterlijke beslissingen kunnen géén protesten worden ingediend.
● De straftijdregeling van 5 minuten is van toepassing.
● Een uit het veld gestuurde speler is voor de volgende wedstrijd van het toernooi

uitgesloten.

16. Prijzen
De Vlaardingse schoolvoetbalkampioenen ontvangen een beker of medaille. De kampioenen
worden uitgenodigd om deel te nemen aan de ‘KNVB Regiofinales Schoolvoetbal’.

17. Sportiviteit & Respect
Tijdens elke wedstrijd zijn er sportiviteit & respect punten te verdienen. Deze punten worden
gegeven door de scheidsrechters.

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

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet is de beslissing van de wedstrijdleiding bindend.


