
AANVULLEND REGLEMENT SCHOOLVOETBAL DIJK & WAARD 2023 

1) INSCHRIJVINGEN: 

Deelname is mogelijk voor alle basisscholen in de Gemeente Dijk & Waard middels: 

Een tijdig ingezonden inschrijvingsformulier per school met opgave van het aantal 

deelnemende teams in de groepen 5/6 en 7/8, met daarbij de 

binnen de gestelde termijn ingezonden teamformulieren van de ingeschreven teams. 

 

Inschrijving is mogelijk voor: 

 Gemengde teams jongens en meisjes groep 5/6 (JMK) ( spelen in het jongensprogramma) 

 Meisjesteams groep 5/6 (MK) spelen in het meisjesprogramma 

 Gemengde team jongens en meisjes groep 7/8 (JMG) ( spelen in het jongensprogramma) 

 Meisjesteams groep 7/8 (MG) spelen in het meisjesprogramma 

De teams dienen te worden begeleid door twee begeleiders  

 

2) WEDSTRIJDEN 

Alle wedstrijden worden gespeeld op de voetbalvelden van v.v. SVW’27 op sportpark De 

Kabel aan de Parklaan te Heerhugowaard (Centrumwaard); 

Op de wedstrijddagen telefonisch bereikbaar op nummer 072-5710882 

Auto’s dienen zoveel mogelijk te worden geparkeerd bij de Waardergolf aan de Beukenlaan 

 

3) De teambegeleiders melden zich uiterlijk een half uur voor aanvang van de eerste wedstrijd 

bij de toernooileiding in het wedstrijdsecretariaat en ontvangen daar de nodige informatie 

en instructies, alsmede een toewijzing van een kleedkamer. 

De deelnemers worden verzocht zoveel mogelijk waardevolle eigendommen thuis te laten. 

De toernooileiding en svw’27 kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het zoekraken 

van en/of beschadigingen aan eigendommen. 

 

4) Alle wedstrijden worden gespeeld volgens het Reglement schoolvoetbal KNVB 2022-2023 

met de daarbij horende wedstrijdvormen voor de groepen 5/6 (zes tegen zes) en 7/8 (acht 

tegen acht) 

 

5) De tijdsduur van de wedstrijden is 2 x 10 minuten zonder rust. Na de eerste 10 minuten 

wordt meteen van speelhelft gewisseld 

 

6) De wedstrijdballen, doelen, overige spelmaterialen en hesjes worden door svw’27 

beschikbaar gesteld. Er zijn geen inspeelballen voor de teams beschikbaar. 

 

7) SPELLEIDING: 

De organisatie doet haar uiterste best voldoende spelleiders te hebben voor het leiden van 

de wedstrijden. Echter het is een maatschappelijk verschijnsel dat zich onvoldoende 

spelleiders beschikbaar stellen. Dit betekent dat evenals in de vorige jaren de begeleiding 

van de teams wordt gevraagd zo nodig als spelleider op te treden. In praktische zin:  

 Het eerst genoemde team in een wedstrijd is dan medeverantwoordelijk voor de 

spelleiding en het verloop van de wedstrijd en het vaststellen van de uitslag ten behoeve 

van het secretariaat. Deze ontvangt daartoe een wedstrijdkaartje, een fluitje en een pen. 

Op elk veld is een wedstrijdbal beschikbaar. 



8) Beslissingen van de spelleiders zijn bindend en protesten kunnen dan ook niet worden 

ingediend. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet zal door de toernooileiding een 

beslissing worden genomen na hoor en wederhoor. 

 

9) ONGELUKKEN EN BLESSURES: 

Gedurende het gehele toernooi is er EHBO op het sportpark aanwezig. 

 

10) TOERNOOIOPZET VOORRONDEN 

De voorronden worden gespeeld in een poulesysteem. De poules worden ingedeeld door de 

organisatie. Er wordt rekening gehouden met de voorkeuren van de scholen, maar de 

organisatie kan hier noodgedwongen en uit praktische overwegingen van afwijken.  

Bij het programma van de voorronden wordt bekend gemaakt welke posities op de 

eindrangschikking van de poules naar de finaledag gaan en of dat er een play-off wedstrijd 

gespeeld moet worden. 

 

Wanneer twee of meer teams gelijk zijn geëindigd in hun poule, moet een van de volgende 

criteria – in de hieronder staande volgorde – uitkomst bieden: 

 Het doelsaldo 

 Is dat ook gelijk, dan geldt het hoogste aantal gescoorde doelpunten 

 Is dat gelijk, dan geldt het onderlinge resultaat 

 Levert deze criteria geen winnaar op dan volgt een beslissing door het nemen van 

strafschoppen 

 

11) TOERNOOIOPZET FINALES 

De beste 16 teams uit de voorronden van de gemengde groepen 5/6 (JMK) en 7/8 (JMG) 

gaan door naar de finales. 

Deze finalewedstrijden worden gespeeld volgens het knock-out systeem, waarbij bij gelijke 

stand direct na de wedstrijd strafschoppen worden genomen. 

De finales bij de meisjesteams groepen 5/6 (MK) en 7/8 (MG) worden gespeeld in een poule-

systeem. 

De winnaars mogen zich schoolkampioen van de Gemeente Dijk & Waard noemen en gaan 

naar de regiofinales West1-Noord van de KNVB 

 

Bij de finale wedstrijden mogen alleen de spelers/speelsters meedoen die op het ingeleverde  

teamformulier staan, zoals ook bij de voorronden. Dit conform de richtlijnen van de KNVB.  

Bij overtreding van deze regel zullen de behaalde wedstrijdpunten ongeldig worden 

verklaard en zal de uitslag worden gewijzigd in een 0-3 nederlaag. 

In geval van onvoorziene omstandigheden (blessures, ziekte, etc.) kan uitsluitend na overleg 

en goedkeuring van de wedstrijdleiding dispensatie plaats vinden.  
  

12) SAMENSTELLING COMMISSIE SCHOOLVOETBAL DIJK & WAARD 2023 gelieerd aan v.v. SVW’27 

Secretaris    Piet de Wit   M 0615398816  

Faciliteiten, PR en Algemene zaken Bas Maas   072-5715945 

Faciliteiten, PR en Algemene zaken Peter de Boer   M 0641239131 

Programmaleider en wedstrijdsecretaris Piet de Wit   M 0615398816 

Wedstrijdsecretariaat algemeen  Anja Bijpost   M 0650671721 

Wedstrijdsecretariaat algemeen  Hans Kuipers    072-5712832 

Website     www.svw27.nl/schoolvoetbal 

Mailadres    schoolvoetbal@svw27.nl  

http://www.svw27.nl/schoolvoetbal
mailto:schoolvoetbal@svw27.nl

