HUISREGLEMENT SCHOOLVOETBAL 2016 GROEPEN 3 T/M 8


De begeleiders van de schoolteams dienen zich bij en op onderstaande verenigingen en
tijden te melden.
GROEP
SPEELDAG
GROEP 3 & 4
(alleen 28 april)
GROEP 5&6
(alleen 28 april)
GROEP 7&8 MEIDEN (28&29 april)
GROEP 7& 8 JONGENS (28&29 april)

LOCATIE
fc. VVC
vv. KAGIA
vv. DIOS
vv. DIOS

VERZAMELTIJD
09:30 uur in de bestuurskamer
09:30 uur bij de commissiekamer
08:40 uur bij het wedstrijdsecretariaat
12:10 uur bij het wedstrijdsecretariaat



Alle teams moeten 5 minuten vóór de wedstrijd begint, klaar staan bij het juiste veld om
vertraging te voorkomen. Zorg dat jouw team op tijd klaar staat.



Er worden geen ballen verstrekt. De scheidsrechter neemt naar elke wedstrijd een bal mee.



Gedraag je als een welkome gast en laat de kinderen dit ook doen. Zo blijven wij welkom
bij de verenigingen.



De uitslagen worden in de kantine bijgehouden.



Om alle kinderen te kunnen laten voetballen, doen wij een beroep op vrijwilligers. Dit zijn
zowel volwassenen met veel ervaring, als jongeren die dit vanuit hun maatschappelijke
betrokkenheid doen. Waardeer deze vrijwilligers en straal dit uit naar alle andere
deelnemers.



Mochten er tijdens of buiten de wedstrijden om situaties voordoen, waar jij niet tevreden
over bent, dan verzoeken wij jou om dit in de bestuurskamer te melden. Wij proberen dan
om zo goed mogelijk tot een oplossing te komen.



Pas op met waardevolle spullen. Mochten deze kwijtraken dan nemen wij daar geen
verantwoordelijkheid voor.



Mocht er door de weersomstandigheden een speeldag niet doorgaan, dan zullen wij de
speelrondes naar een nog later te bepalen dag en tijdstip worden verzet. Mocht het
afgelast worden dan zullen wij dit via de website bekend maken.



Elke team dient tijdens de wedstrijden het tenue van haar/zijn school te dragen.
Scheenbeschermers zijn verplicht.
Wij wensen jullie veel voetbalplezier!
Namens de Commissie Schoolvoetbal Haarlemmermeer Zuid
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Wedstrijdreglementen
KNVB Schoolvoetbal

2015/’16
Gemengd spelen Wedstrijdreglement
Jongens en meiden mogen in hetzelfde schoolteam spelen.
Niet wisselen van team
Wanneer een school zich heeft ingeschreven met meer dan één team, mogen spelers niet
worden overgeheveld van de ene naar de andere ploeg.
Dat is evenmin toegestaan wanneer de andere teams van de school zijn uitgeschakeld.
Ongerechtigde spelers
Komt een elftal met ongerechtigde spelers uit, dan wordt de wedstrijd ongeldig verklaard
en heeft de tegenpartij met 2-0 gewonnen.
Gelijke stand in de poule
Wanneer twee ploegen 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 aantal doelpunten dat de ploegen hebben gemaakt.
Is dat ook gelijk, dan geldt: het onderlinge resultaat.
• Leveren deze criteria nog geen winnaar op, dan volgt de beslissing tijdens een
strafschoppenserie waarin beide teams vijf strafschoppen nemen.
Strafschoppen
Van elk team nemen vijf verschillende (wissel)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 straf schoppen 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.
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Wedstrijdduur
De wedstrijden duren bij teams uit groep 3 minimaal 1 x 12 minuten en teams van groep 4
minimaal 1x 15 min. Er is dus geen rusttijd. Er wordt ook niet getost. Het eerstgenoemde
team neemt de aftrap en het andere team kiest welk doel het wil verdedigen.
Gelijke stand
Staat na een kruisfinale of de finale een gelijke stand op het bord, dan volgt een
strafschoppenserie zoals hierboven omschreven (Strafschoppen).
Uit het veld gestuurd
Een speler die door de scheidsrechter uit het veld wordt gestuurd, mag niet meedoen aan
de volgende wedstrijd.
Kleding
De spelers van een elftal dragen sportkleding. Scheenbeschermers zijn verplicht.
Niet aanwezig
Is een elftal niet op het veld aanwezig wanneer de wedstrijd moet beginnen, dan heeft de
tegenpartij met 2-0 gewonnen
Hoekschoppen
Hoekschoppen worden genomen vanaf het punt waarop de strafschopgebiedlijn en de
achterlijn elkaar raken (geldt alleen voor groep 4).
Leiding
• De deelnemende scholen dienen per deelnemend team garant te staan voor de
aanwezigheid van een wedstrijdleid(st)er en begeleid(st)er.
• De wedstrijden geleid door scheidsrechters, die door de organisatie zijn aangewezen.
Wisselen
Doorwisselen is toegestaan. De speler die gewisseld wordt dient wel eerst het veld te
verlaten.
Balgrootte
Er wordt gespeeld met balgrootte nummer 4, gewicht max. 220 gram en bij groep 4 speelt
met balgrootte 5, gewicht max. 320 gram. De afmeting van het doel:
Groep 3: 2 m x 1 en bij Groep 4 is dit 5m breed x 2m hoog.
Toernooileiding
De toernooileiding beslist in gevallen waarin dit reglement niet voorziet.
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SPELREGELS GROEP 3, JONGENS /MEIDEN

Aantal spelers
Men speelt 4 tegen 4, een complete ploeg in het veld bestaat uit vier spelers en wordt
zonder keeper gespeeld.
Het spel begint
Of wordt hervat in het midden van het speelveld.
De tegenpartij moet een afstand van 5 meter in acht nemen.
Strafschop
Wordt slechts bij hoge uitzondering gegeven, er wordt een strafschop toegekend wanneer
een werkelijke doelkans wordt ontnomen door een opzettelijke overtreding.
De afstand van de te nemen strafschop is 10 meter tot het doel.
Maar hier geldt geen keeper op doel !!
Een uitbal
Wordt doormiddel van een inworp weer in het spel gebracht.
Corners
Een corner wordt vanaf de hoeken genomen.
Speeltijden
12 minuten per wedstrijd.
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SPELREGELS GROEP 4, JONGENS/MEIDEN
Speelveld
Het 7 tegen 7 wordt gespeeld over de breedte van een voetbalveld - dat is een half
speelveld. De doelen zijn 5 meter breed en 2 meter hoog.
Spelbegin
Het spel begint of wordt hervat in het midden van het speelveld.
De tegenpartij moet een afstand van 5 meter in acht nemen.
Buitenspel
De buitenspelregel is niet van toepassing.
Strafschop
Een strafschop wordt slechts bij hoge uitzondering gegeven. Er wordt een strafschop
toegekend wanneer een werkelijke doelkans wordt ontnomen met een opzettelijke
overtreding. De afstand tot het doel is 8 meter.
Hoekschop/doelschop
Hoekschoppen worden genomen vanaf het punt dat precies tussen de zijlijn en de
dichtstbijzijnde doelpaal ligt. Bij een achterbal mag de keepster het spel hervatten door de
bal te werpen of uit de hand te schieten. Het is niet toegestaan de keepster te hinderen.
Vrije schop
Alle overtredingen worden bestraft met een directe vrije schop, waarbij de tegenstanders
op minimaal 5 meter afstand moeten staan.
Inworp
Deze wordt op de gebruikelijke wijze genomen. Een fout genomen inworp mag worden
overgenomen.
Terugspelen op de eigen keepster
De keeper/keepster mag de bal in de handen vastpakken na een terugspeelbal door een
speler/speelster van het eigen team.
Speeltijden
15 minuten per wedstrijd.
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GROEP 5/6 JONGENS/MEIDEN
Gemengd spelen Wedstrijdreglement
Jongens en meiden mogen in hetzelfde schoolteam spelen. Jongens mogen níet worden
toegevoegd aan een team van meiden dat 7 tegen 7 speelt.
Niet wisselen van team
Wanneer een school zich heeft ingeschreven met meer dan één team, mogen spelers
niet worden overgeheveld van de ene naar de andere ploeg.
Dat is evenmin toegestaan wanneer de andere teams van de school zijn uitgeschakeld.
Ongerechtigde spelers
Komt een elftal met ongerechtigde spelers uit, dan wordt de wedstrijd ongeldig
verklaard en heeft de tegenpartij met 2-0 gewonnen.
Gelijke stand in de poule
Wanneer twee ploegen 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 aantal doelpunten dat de ploegen hebben gemaakt.
Is dat ook gelijk, dan geldt: het onderlinge resultaat.
• Leveren deze criteria nog geen winnaar op, dan volgt de beslissing tijdens een
strafschoppenserie waarin beide teams vijf strafschoppen nemen.
Strafschoppen
Van elk team nemen vijf verschillende (wissel)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 straf schoppen 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.
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Wedstrijdduur
De wedstrijden duren minimaal 2 x 10 minuten. Tijdens de lokale voorrondes kan de
organisatie hier van afwijken. Mits vooraf gecommuniceerd aan de deelnemende teams. Na
de eerste helft wisselen de teams onmiddellijk van speelhelft. Er is dus geen rusttijd. Er
wordt ook niet getost. Het eerstgenoemde team neemt de aftrap en het andere team kiest
welk doel het wil verdedigen.
Gelijke stand
Staat na een kruisfinale of de finale een gelijke stand op het bord, dan volgt een
strafschoppenserie zoals omschreven bij regel 7.
Uit het veld gestuurd
Een speler die door de scheidsrechter uit het veld wordt gestuurd, mag niet meedoen aan
de volgende wedstrijd.
Kleding
De spelers van een elftal dragen sportkleding. Zij beschikken ook over een reserveshirt met
een afwijkende kleur.
Niet aanwezig
Is een elftal niet op het veld aanwezig wanneer de wedstrijd moet beginnen, dan heeft de
tegenpartij met 2-0 gewonnen
Leiding
• De deelnemende scholen dienen in de voorrondetoernooien per deelnemend team garant
te staan voor de aanwezigheid van een wedstrijdleid(st)er en begeleid(st)er.
• De wedstrijden in de regio- en districtsfinales worden zoveel mogelijk geleid door
scheidsrechters en assistent-scheidsrechters die vallen onder de KNVB districten waartoe de
deelnemende scholen behoren.
Wisselen
Doorwisselen is toegestaan. Bij 7 tegen 7 met een maximum van 3 keer.
Balgrootte
Er wordt gespeeld met balgrootte nummer 5, gewicht max. 370 gram. De afmeting van het
doel is 5m x 2m.
Toernooileiding
De toernooileiding beslist in gevallen waarin dit reglement niet voorziet.
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Speelveld
Het 7 tegen 7 wordt gespeeld over de breedte van een voetbalveld - dat is een half
speelveld. De doelen zijn 5 meter breed en 2 meter hoog.
Spelbegin
Het spel begint of wordt hervat in het midden van het speelveld.
De tegenpartij moet een afstand van 5 meter in acht nemen.
Buitenspel
De buitenspelregel is niet van toepassing.
Strafschop
Een strafschop wordt slechts bij hoge uitzondering gegeven. Er wordt een strafschop
toegekend wanneer een werkelijke doelkans wordt ontnomen met een opzettelijke
overtreding. De afstand tot het doel is 8 meter.
Hoekschop/doelschop
Hoekschoppen worden genomen vanaf het punt dat precies tussen de zijlijn en de
dichtstbijzijnde doelpaal ligt. Bij een achterbal mag de keeper/keepster het spel
hervatten door de bal te werpen of uit de hand te schieten. Het is niet toegestaan de
keeper/keepster te hinderen.
Vrije schop
Alle overtredingen worden bestraft met een directe vrije schop, waarbij de
tegenstanders op minimaal 5 meter afstand moeten staan.
Inworp
Deze wordt op de gebruikelijke wijze genomen. Een fout genomen inworp mag worden
overgenomen.
Terugspelen op de eigen keepster
De keeper/keepster mag de bal in de handen vastpakken na een terugspeelbal door een
speler/speelster van het eigen team.
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GROEP 7/8 JONGENS
Gemengd spelen Wedstrijdreglement
Jongens en meiden mogen in hetzelfde schoolteam spelen. Jongens mogen níet worden
toegevoegd aan een team van meiden dat 7 tegen 7 speelt.
Niet wisselen van team
Wanneer een school zich heeft ingeschreven met meer dan één team, mogen spelers
niet worden overgeheveld van de ene naar de andere ploeg.
Dat is evenmin toegestaan wanneer de andere teams van de school zijn uitgeschakeld.
Ongerechtigde spelers
Komt een elftal met ongerechtigde spelers uit, dan wordt de wedstrijd ongeldig
verklaard en heeft de tegenpartij met 2-0 gewonnen.
Gelijke stand in de poule
Wanneer twee ploegen 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 aantal doelpunten dat de ploegen hebben gemaakt.
Is dat ook gelijk, dan geldt: het onderlinge resultaat.
• Leveren deze criteria nog geen winnaar op, dan volgt de beslissing tijdens een
strafschoppenserie waarin beide teams vijf strafschoppen nemen.
Strafschoppen
Van elk team nemen vijf verschillende (wissel)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 straf schoppen 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.
Wedstrijdduur
De wedstrijden duren minimaal 2 x 10 minuten. Tijdens de lokale voorrondes kan de
organisatie hier van afwijken. Mits vooraf gecommuniceerd aan de deelnemende teams. Na
de eerste helft wisselen de teams onmiddellijk van speelhelft. Er is dus geen rusttijd. Er
wordt ook niet getost. Het eerstgenoemde team neemt de aftrap en het andere team kiest
welk doel het wil verdedigen.
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Gelijke stand
Staat na een kruisfinale of de finale een gelijke stand op het bord, dan volgt een
strafschoppenserie zoals omschreven bij regel 7.
Uit het veld gestuurd
Een speler die door de scheidsrechter uit het veld wordt gestuurd, mag niet meedoen aan
de volgende wedstrijd.
Kleding
De spelers van een elftal dragen sportkleding. Zij beschikken ook over een reserveshirt met
een afwijkende kleur.
Niet aanwezig
Is een elftal niet op het veld aanwezig wanneer de wedstrijd moet beginnen, dan heeft de
tegenpartij met 2-0 gewonnen
Hoekschoppen
Hoekschoppen worden genomen vanaf het punt waarop de strafschopgebiedlijn en de
achterlijn elkaar raken.
Leiding
• De deelnemende scholen dienen in de voorrondetoernooien per deelnemend team garant
te staan voor de aanwezigheid van een wedstrijdleid(st)er en begeleid(st)er.
• De wedstrijden in de regio- en districtsfinales worden zoveel mogelijk geleid door
scheidsrechters en assistent-scheidsrechters die vallen onder de KNVB districten waartoe de
deelnemende scholen behoren.
Wisselen
Doorwisselen is toegestaan. Bij 11 tegen 11 met een maximum van 5 keer en bij 7 tegen 7
met een maximum van 3 keer.
Balgrootte
Er wordt gespeeld met balgrootte nummer 5, gewicht max. 370 gram. De afmeting van het
doel is 7.32m x 2.44m.
Toernooileiding
De toernooileiding beslist in gevallen waarin dit reglement niet voorziet.
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GROEP 7/8 MEIDEN

Speelveld
Het 7 tegen 7 wordt gespeeld over de breedte van een voetbalveld - dat is een half
speelveld. De doelen zijn 5 meter breed en 2 meter hoog.
Spelbegin
Het spel begint of wordt hervat in het midden van het speelveld. De tegenpartij moet
een afstand van 5 meter in acht nemen.
Buitenspel
De buitenspelregel is niet van toepassing.
Strafschop
Een strafschop wordt slechts bij hoge uitzondering gegeven. Er wordt een strafschop
toegekend wanneer een werkelijke doelkans wordt ontnomen met een opzettelijke
overtreding. De afstand tot het doel is 8 meter.
Hoekschop/doelschop
Hoekschoppen worden genomen vanaf het punt dat precies tussen de zijlijn en de
dichtstbijzijnde doelpaal ligt. Bij een achterbal mag de keepster het spel hervatten door
de bal te werpen of uit de hand te schieten. Het is niet toegestaan de keepster te
hinderen.
Vrije schop
Alle overtredingen worden bestraft met een directe vrije schop, waarbij de
tegenstanders op minimaal 5 meter afstand moeten staan.
Inworp
Deze wordt op de gebruikelijke wijze genomen. Een fout genomen inworp mag worden
overgenomen.
Terugspelen op de eigen keepster
De keeper/keepster mag de bal in de handen vastpakken na een terugspeelbal door een
speler/speelster van het eigen team.

WEDSTRIJDSSCHEMA VOLGT SPOEDIG.
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