
  

 
 

 
 

PROGRAMMA v.h.  (25e) BUURT – 
VOETBAL-TOERNOOI 2017 

 

 
 
 
 
SPORTPARK BLOKHOVEN  Kloostergaarde  Schalkwijk    
          Tel. Kantine: 030-6011584 
 
     
    Voorrondes:     Vrijdag: 19 mei 2017. 
          aanvang:  19.00 uur 
 
           
    Finale:  
          Zaterdag:  27 mei 2017.    
                              aanvang:   16.30 uur 
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AFWIJKENDE SPELREGELS voor het Voetbal-toernooi: 
 
In principe zijn de spelregels volgens het KNVB-regelement van toepassing. Voor het welslagen van dit 
gezelligheidstoernooi zijn de volgende beperkende maatregelen ingevoerd: 
 
1.  Een team bestaat maximaal uit 11 spelers, waarvan minimaal 1 keeper (herkenbaar aan afwijkend shirt), 1 

aanvoerder (herkenbaar aan aanvoerdersband) en minimaal 2 vrouwen gedurende de gehele wedstrijd. 
  
1a.  Als minimumleeftijd van de deelnemers geldt een richtlijn van 15 jaar.  

Alleen in uitzonderingssituaties kan hiervan worden afgeweken, maar alleen na overleg met de organisatie. 
 
1b.  Elk team stelt minimaal twee dames op. 
 Na de gespeelde wedstrijd worden 3 penalty’s genomen!!! 
 1 penalty door een dame tegen een vrouwelijke keeper. Deze telt voor 1. 
 1 penalty door een man of vrouw (keuze) tegen de vast keeper  en deze telt 1 maal voor man en 2 maal 

voor vrouw 
 1 penalty door een 45 plus man of vrouw (keuze) op vaste  keeper. Bij man telt voor 1. Bij vrouw voor 2. 
 Let op: Per persoon mag er maar 1 penalty genomen worden. 
 
 De speelsters of 45+ die de penalty’s nemen spelen minimaal een halve wedstrijd. 
 Indien er minder dan 2 vrouwen ingezet kunnen worden wordt er per vrouw minder, met één persoon 

minder gespeeld. 
 
 
1c.  Per wedstrijd zullen de teams worden beoordeeld op hun sportiviteit. Dit wordt per wedstrijd gerapporteerd 

door de scheidsrechter en/of het wedstrijdsecretariaat. Er is een sportiviteits - prijs beschikbaar gesteld 
voor het team met het hoogst gemiddeld aantal punten. 

 
1d.  De wedstrijdleiding zal zeer streng optreden tegen ruw spel. Hij / Zij heeft de bevoegdheid een speler een 

gele  kaart te geven voor een overtreding, en daarmee de speler voor 10 minuten van het veld te sturen. 
Met name tegen dames zal ruw spel voorkomen moeten worden en is lichamelijk contact (met name tijdens 
de wedstrijden!) niet  toegestaan. 

 
1e.  Doelpunten gemaakt door dames in een spelsituatie, zullen dubbel worden  geteld.  
 
1f. De wedstrijden duren in totaal 20 minuten. Na 10 minuten wisselen van speelhelft 

 
 
SAMENGEVAT: 
1. Team:   11 spelers  minimaal 2 dames. 
2  Minimum leeftijd: 15 jaar. 
3. Strafschoppen: 1 Dame:     è Dames-keeper (telt voor 1) 
      1 Heer/dame   è Vaste keeper(telt voor man 1/ vrouw 2) 
      1 Heer /dame 45+.è Vaste keeper(telt voor man 1/vrouw 2) 
4.Wedstrijd doelpunten dames;     è Tellen DUBBEL 
5. Per persoon maar 1 penalty 

 
 
 
 
2.  Elk team dient zelf zorg te dragen voor: 
 a.  Een grensrechter en / of verzorger 
 b. Shirts; In overleg met het wedstrijdsecretariaat moeten de kleuren worden afgestemd. 
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3. Wedstrijd - en "inspeel" - ballen zullen door het wedstrijdsecretariaat beschikbaar worden gesteld. 
 
4. Elk team dient zich min. 20 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd te melden bij het 

wedstrijdsecretariaat. 
 
5.  Het aantal wisselspelers dat per wedstrijd mag worden ingezet, is onbeperkt. 
 
6.  Het wedstrijdschema en indeling en van teams zal z.s.m. na alle aanmeldingen bekend worden  
          gemaakt door organisatie.    
 

 
Strafschopregeling: Indien er ploegen met een gelijk aantal punten zijn, dan gelden de volgende regels; 
a. Is het doelsaldo beslissend:     Is dit gelijk dan geldt: 
b. De gescoorde doelpunten : 
 Indien dit ook gelijk is dan worden er 3 strafschoppen genomen. Is de stand dan nog gelijk dan worden er 
"om en om" strafschoppen genomen. 

 
7.  Deelname aan het toernooi is op eigen risico.  
 
 
Veel succes, maar vergeet niet dat het een GEZELLIGHEIDS -toernooi is.  
 
Het gaat dus vooral om de lol en het plezier!  
 
 
           


