
 
 
Beste Voetbalvrienden en –vriendinnen. 
 
Namens de voetbalvereniging Woudenberg willen wij jullie graag van harte welkom heten op onze 33e editie van het Bloemin schoolvoetbaltoernooi. Het 
toernooi wordt gehouden van 9 t/m 11 april 2019. 
 
Ook dit jaar is meedoen weer belangrijker dan winnen. Bij de indeling van de teams hebben wij zoveel mogelijk rekening proberen te houden met de 
sterkte van de teams. We hebben daarom de teams samengesteld uit jongens en meisjes en kinderen die wel en die (nog) niet op voetbal zitten. 
Door deze indeling proberen we grote uitslagen te voorkomen en zo kan iedereen plezier beleven aan het spelletje. 
 
 
Net als voorgaande jaren wordt het toernooi op een drietal avonden gehouden. De dinsdag is voor de leerlingen uit groep 3 en 4. Op woensdag zijn de 
jongens en meisjes van de groepen 5 en 6 aan de beurt. En op donderdag sluiten we het voetbalfeest af met de groepen 7 en 8. 
 
Voor de 5e keer in de historie zal de woensdagmiddag helemaal voor groep 1 en 2 zijn, vanaf 16.00 uur werken zij een prachtig voetbalcircuit af onder 
leiding van de Sportbuurtcoaches en de selectie van de JO13-1 van de VV Woudenberg 
 
Waar mogelijk hebben wij de teams van een begeleid(st)er voorzien die zich via de scholen hebben opgegeven. Bij een aantal teams is dit helaas niet 
gelukt. Wij willen in betreffende gevallen de ouders vragen het team van haar zoon of dochter voor een avond bij te staan. Samen met u maken wij er een 
mooi feest van. 
 
Wij maken dit jaar weer gebruik van de prachtige velden op sportpark de Grift. Om het sportpark zo mooi te houden zijn veel vrijwilligers wekelijks bezig 
met het schoonmaken en opruimen van de kleedkamers velden en het terrein. Wij vragen jullie om het deze mensen niet te moeilijk te maken. Ruim 
daarom je spullen op in de daarvoor bestemde prullenbakken en zorg dat je de kleedkamer netjes achterlaat. 
 
Wij hopen dat jullie allemaal een leuke avond zullen hebben. 
 
Organisatie Schoolvoetbal VV Woudenberg 
 
 
 



 
Wedstrijdreglement Voetbal  
1. De begeleiders moeten zich voor aanvang van de wedstrijden melden bij de wedstrijdleiding.  
2. Aantal spelers groep 3 t/m 6 minimaal 5 tegen 5 maximaal 7 tegen 7.  
3. Aantal spelers groep 7 en 8 minimaal 7 tegen 7 maximaal 9 tegen 9.  
4. Er mag gedurende de wedstrijden onbeperkt door gewisseld worden.  
5. Er wordt niet met buitenspel gespeeld.  
6. Een team speelt met 1 keeper en 4/5/6/7/8 veldspelers.  
7. Begin- en eindsignaal worden via de geluidsinstallatie aangegeven.  
8. Bij een gelijke eindstand in een poule, beslist eerst het doelsaldo, dan het aantal gemaakte doelpunten, dan het onderlinge resultaat. Is de stand dan 
nog gelijk, volgen er strafschoppen.  
9. Wij vragen aan iedereen (spelers, leiders, ouders, supporters) om eerlijk te voetballen. Het gaat bij dit toernooi in 1e instantie om het plezier en veel 
minder om het winnen.  
10. Protesten worden niet in behandeling genomen.  
11. De leider van de eerstgenoemde partij is scheidsrechter bij de wedstrijd. Het is af te raden jonge kinderen zelf te laten fluiten.  
12. Er mogen geen spelers van andere teams worden geleend (en zeker niet oudere spelers). Als er spelers te weinig zijn dan graag even overleggen met 
de wedstrijdleiding!  
13. Als de regels ernstig worden overtreden, kan de wedstrijdleiding besluiten om de punten van een team niet mee te tellen; dit is ter beoordeling van de 
wedstrijdleiding.  
 
14. Voor wedstrijden die op kunstgras worden gespeeld geldt dat alleen de spelers, leiders en scheidsrechters op het gras mogen. Supporters mogen op 
het pad de teams aanmoedigen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Veldindeling groep(en) 3-4-5-6- 



Veldindeling groep(en) 7-8 


