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Reglement 
 

• De wedstrijden worden op Sportpark “Zandveld” te Nieuwegein gespeeld;  

• Alle teams dienen zich, via hun leider, uiterlijk 30 minuten voor aanvang van hun 

eerste wedstrijd te melden bij het informatiepunt (zie plattegrond);  

• De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van de KNVB;  

• Een team dat niet tijdig aanwezig is kan worden uitgesloten;  

• De leiding van de wedstrijden is in handen van (club)scheidsrechters van VSV  

Vreeswijk of bij gebrek hieraan in handen van de leiders;  

• Het eerst genoemde team verdedigt het doel dat gemarkeerd is met “thuis” en 

heeft de aftrap;  

• De JO8-, JO9-pupillen spelen 6:6, en de JO10- en JO11-pupillen spelen 7:7 op 

een half veld;  

• De wedstrijden van de JO12- en JO13-pupillen worden gespeeld op een heel veld;  

• De toernooileiding geeft het begin- en eindsignaal, hiervan wordt niet afgeweken, 

tenzij de scheidsechter anders beslist;  

• Tegen beslissingen van scheidrechters is geen beroep mogelijk, commentaar op 

scheidrechters wordt niet op prijs gesteld;  

• Wanneer één van de ploegen niet binnen 5 minuten na de vastgestelde tijd op 

het veld aanwezig is, wordt de tegenpartij als winnaar aangewezen met een 2 – 0 

eindstand. De eindtijd kan niet worden aangepast, dit in verband met de 

voortgang van het programma;  

• De wedstrijdduur voor JO8-, JO9-, JO10- en JO11-pupillen is 25 minuten. Voor de 

JO12- en JO13-pupillen in de middag is dit 25 minuten. Alle wedstrijden zijn 

zonder rust en er wordt halverwege niet gewisseld van speelhelft. Tenzij de wind 

zo sterk is en dit door de Toernooicommissie besloten wordt om halverwege te 

draaien. Dit gaat overigens dan af van de wedstrijdtijd op zich;  

• De spelers dienen te voldoen aan de leeftijdgrenzen 2017-2018 zoals door de 

KNVB is vastgesteld;  

• Bij gelijke tenues, dient de eerste genoemde vereniging hesjes te dragen, tevens 

verzoeken we de teams zoveel als mogelijk een reservetenue mee te nemen; 

• Er wordt binnen een poule een halve competitie gespeeld, behalve in de JO12 en 

JO13 poules hier geldt een andere competitie opzet;  

• Voor de JO8 en JO9 geldt dat deelname belangrijker is dan winnen. Voor deze 

groepen wordt geen stand bijgehouden (zie ook KNVB-reglementen);  

• Vanaf de JO10 t/m JO14 is de puntenverdeling als volgt: gewonnen wedstrijd 3 

punten, gelijkspel 1 punt, verloren wedstrijd 0 punten;  

• Het totaal aantal punten wordt berekend uit al de gespeelde wedstrijden; bij een 

gelijk aantal behaalde wedstrijdpunten bepaalt het doelsaldo de eindklassering en 

wanneer dit gelijk is beslist het aantal gescoorde doelpunten; als dit ook gelijk is 

beslist de uitslag van de onderlinge wedstrijd. Indien ook dan de stand gelijk 
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is  dan wordt de eindstand beslist door middel van het nemen van 

strafschoppen;          

• Bij het nemen van strafschoppen bepaalt het lot welk team moet beginnen. Beide 

teams nemen 3 strafschoppen, genomen door drie verschillende spelers. Als er 

dan nog geen beslissing is, wordt er met spelers die nog niet aan de beurt zijn 

geweest om en om verder gegaan tot er een beslissing is gevallen. De penalty’s 

worden genomen op het trainingsveld;  

• Bij een zware overtreding kan een speler voor 2 of 5 minuten uit het veld worden 

gestuurd, zonder dat hiervoor een wisselspeler mag worden ingebracht 

(neerhalen doorgebroken speler is 5 minuten straf);  

• Als een team getroffen wordt door meerdere uitsluitingen dient de wedstrijd te 

worden doorgespeeld tot er minder dan het aantal speelgerechtigde spelers over 

is. In dit laatste geval wordt de wedstrijd gestaakt en voor het desbetreffende 

team verloren verklaard met 2 – 0 (ongeacht de werkelijke stand);  

• De spelers kunnen schoeisel dragen naar eigen keuze, mits dit geen gevaar 

oplevert voor mede- en/of tegenspelers;  

• Het is aan een speler niet toegestaan zonder toestemming van de  

Toernooicommissie met meerdere teams deel te nemen. Een speler die niet aan 

de eerste ronde heeft deelgenomen mag ook niet aan de verdere ronde(n) 

deelnemen;  

• VSV Vreeswijk is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor beschadiging, 

zoekraken en/of diefstal van eigendommen van de deelnemers. Geef voorwerpen 

van waarde af aan de leiders;  

• Deelname is op eigen risico. Voor nadelige gevolgen en/of letsel is de organisatie 

niet aansprakelijk;  

• Uit het oogpunt van veiligheid zijn glazen, flessen en fietsen op de speelvelden 

niet toegestaan;  

• Protesten worden niet in behandeling genomen;  

• Voor zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Wedstrijdsecretariaat/ 

de Toernooicommissie. 
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Algemene opmerkingen voor leiders, begeleiders, spelers 
 

 Bij aankomst melden bij het informatiepunt naast de kleedkamers (zie 

plattegrond); 

 De verdeling van de kleedlokalen is op de deuren aangegeven. Het is zeker dat 

teams lokalen moeten delen wegens ruimte gebrek. Onze excuses voor dit 

ongemak. Zorg voor zo min mogelijke overlast voor de andere kleedkamerteams; 

 We verzoeken spelers, leiders en scheidsrechters tijdig bij het desbetreffende 

speelveld aanwezig te zijn. Door het volle programma is er slechts 5 minuten tijd 

tussen de wedstrijden!; 

 Laat geen waardevolle spullen in het kleedlokaal/ veld achter; 

 Spullen uit de kleedkamers meegenomen dienen te worden, aangezien deze niet 

op slot worden gedaan; 

 Laat geen rommel achter in de kleedruimten of het speelveld; 

 Help ons dus het totale sportpark netjes te houden; 

 Er worden geen ballen verstrekt voor het “intrappen”; 

 In geval van slechte weersomstandigheden en twijfel over de doorgang van het 

toernooi kan er vanaf 8:00 gebeld worden naar VSV Vreeswijk via 

telefoonnummer 030 - 60 62 411; 

 EHBO is de gehele dag aanwezig. 
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Nuttige Namen en Adressen 
 

VSV Vreeswijk 

Helmkruid 3 

3434 CT Nieuwegein 

Telnr.: 030 - 60 62 411 

 

Antonius ziekenhuis 

Koekoekslaan 1 

3435 CM Nieuwegein 

Telnr.: 030 - 60 99 111 

 

Politie Nieuwegein 

Schakelstede 75 

3434 HC Nieuwegein 

Telnr.: 0900 – 8844 

 


