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Onderstaande bedrijven en verenigingen hebben het mede mogelijk gemaakt, dat wij 

het Ede Stad Schoolvoetbaltoernooi kunnen organiseren. 

 

Ede Stad ( Koninklijke BDU Uitgeverij B.V.) 

Aluzon  BV Zonwering Ede 

Survival Team Ede 

Van de Scheur kantoormeubelen 

Labo Scientific 

Bloemenhandel Gert van den Born 

Kippie Ede 

ACV  

Snackpoint ’t Hoekje 

AH Filiaal Bunschoterplein 

LDL Bulk-handling 

Werbo fietsenhandel 

Eijlander Electronics 

Spelenderwijs 

Roseboom-Ede 

Bouwbedrijf Kreeft 

FC Jeugd 

KSV. Fortissimo 

VV Ede/Victoria 

 

 



 

 

 

 

 

Beste jongens, meisjes, ouders en begeleiders, 

 

Het schoolvoetbal gaat weer van start! De inschrijfsdatum is achter de rug: dit jaar 

doen maar liefst 103 teams mee. 59 jongens- en 44 meisjesteams. Succes allemaal! 

Natuurlijk wordt er gestreden om prijzen maar misschien wel belangrijker is het dat 

het een gezellig toernooi is en dat het op een sportieve manier verloopt. Daarom is 

er naast de prijzen voor de nummer 1 tot en met 8 ook een sportiviteitsbeker en prijs. 

Onze bedoeling is dus dat plezier, beleving en sportiviteit hand in hand gaan tijdens 

dit toernooi. 

Voetballen doe je samen: zonder tegenstanders, scheidsrechters, veel vrijwilligers 

(en hopelijk ook een heleboel toeschouwers) is geen enkele wedstrijd mogelijk. Geef 

dus zelf het goede voorbeeld, zowel op het veld als daarbuiten, en vraag anderen 

dat ook te doen. 

Voor u ziet u het programmaboekje van ons toernooi. Hierin vindt u de belangrijkste 

zaken zoals het regelement, de plattegrond van het sportcomplex, de indeling en het 

speelschema. 

Wij wensen iedereen tenslotte sportieve en mooie dagen toe, met lekker veel 

doelpunten, lekker weer en heel veel (voetbal)plezier. Geniet ervan! 

 

Marjon Stoevelaar, 

 

Namens organisatie 



 
VOETBALVERENIGING EDE/VICTORIA 
Sportparkweg 8 
6717 LD Ede 
 
Sportcomplex De Hoekelumse Eng 
Tel: Clubhuis 0318-621431 
 

 
 
 
Voor actuele informatie, wijzigingen en standen 
 

www.edestadschoolvoetbaltoernooi.nl 
 
Let op: Er kunnen altijd wijzigingen plaatsvinden aan de wedstrijdschema’s . 
Controleer altijd even bij de wedstrijdleiding of uw schema nog klopt 
 
Wedstrijdreglement 

 
Er wordt gespeeld volgens de reglementen van de K.N.V.B 
De wedstrijden duren 1 x 10 minuten, zonder rust. Tijdens de finaledag duren de 
wedstrijden 15 min. De finale duurt 2 x 10 min. Indien een team meer dan 2 
minuten te laat komt na het beginsignaal verliest dit team reglementair met 3-0. 
De begin- en eindsignalen worden centraal gegeven via de geluidsinstallatie. De 
teams bestaan uit een keeper en 6 veldspelers, er mag doorlopend worden 
gewisseld vanaf de middellijn van het speelveld ter hoogte van de grote doelen. Het 
eerst genoemde team speelt op de westzijde van het veld. 
De toernooi leiding  wijst een scheidsrechter aan. De scheidsrechters maken de 
uitslag bekend bij de toernooileiding. Vanwege onsportief gedrag en ernstige 
overtredingen  kan een speler(ster) van het veld gezonden worden. Deze mag de 
eerstvolgende wedstrijd niet meedoen.  
Het is niet toegestaan, dat een speler in twee teams speelt.  
Scheidsrechterlijke beslissingen zijn bindend. 
 
Protesten zijn niet mogelijk 

 
Bij een gelijk aantal punten in de poule  beslist het doelsaldo, dan het  aantal 
doelpunten voor  en tenslotte het onderlinge resultaat. Indien dat ook gelijk is worden 
er strafschoppen genomen en als dat niet mogelijk is volgt loting. De meisjes nemen 
een strafschop op 7,50 meter en de jongens op 10 meter. Eindigen de finale 
wedstrijden gelijk, dan volgen er 5 strafschoppen. Indien onbeslist, wordt de 
strafschoppenreeks voortgezet tot er een beslissing valt. Tijdens het toernooi wordt 
de buitenspel regel niet toegepast. De doelschoppen worden vanaf max. 2 meter 
vanaf de achterlijn genomen, de meisjes uit de hand. In alle gevallen, waarin het 
wedstrijdreglement niet heeft voorzien beslist de toernooileiding. 
 
 
 

http://www.edestadschoolvoetbaltoernooi.nl/


 
 
 
Sportiviteitsprijs 
 
Tijdens de voorrondes op de woensdagen worden de teams tijdens de wedstrijden 
door de scheidsrechters ook beoordeeld op sportiviteit. Naast de sportiviteit in het 
veld wordt ook de houding van coaches en publiek in de weging meegenomen. 
Indien een speler van een team tijdens het toernooi uit het veld gestuurd is, wordt het 
team automatisch uitgesloten voor de sportiviteitsprijs. De sportiviteitsprijs ( een 
lasergame arrangement) is beschikbaar gesteld door Survival Team Ede voor zowel 
de jongens- als de meisjesteams. 

 
Speeldata 

 
21 maart op Sportpark Hoekelumse Eng. (vv Ede/Victoria) 
28 maart op Sportpark Hoekelumse Eng. (vv Ede/Victoria) 
4 april op Sportpark Hoekelumse Eng. (vv Ede/Victoria) 

Aanvang van de eerste wedstrijden op de woensdagen precies 
13.15 uur. 
Teamleiders graag direct melden bij de toernooileiding.  Dan weet 
de toernooileiding dat de teams aanwezig zijn. 
 
De finale avond is op vrijdag 13 april aanvang 16.00 uur. 

 
N.B mocht er een woensdag uitvallen dan zal deze op woensdag 11 april 
worden ingehaald. 

 
Naar de finale gaan alle poule winnaars en eventueel aangevuld met de beste 
nummers 2. Zowel bij de jongens als meisjes spelen max. 8 teams in de finale.  Op 
de finale dag moeten de teams zich om half vier (15.30 uur) melden bij het clubhuis 
en ontvangen daar het nieuwe wedstrijdschema.  Het wedstrijdschema zal ook op de 
website van het toernooi staan. 
De prijsuitreiking vindt z.s.m. na de finale wedstrijd plaats (verwachting ca 19.15 uur). 

 
Belangrijke aandachtspunten 
Om het toernooi voor alle deelnemers tot een geslaagd toernooi te maken, moeten 
de volgende punten in acht worden genomen. 
 
Verzekeringen 
De KNVB gaat er vanaf 2015 vanuit dat de deelnemende leerlingen aan plaatselijke 
schoolvoetbaltoernooien via school verzekerd zijn.  

 
Diefstal 
Voorkom ten alle tijden diefstal, laat nooit waardevolle voorwerpen in de kleedkamers 
achter!! Breng ze liever helemaal  niet mee. 
Geef waardevolle voorwerpen in bewaring bij de leiders. 
v.v Ede/Victoria kan bij vermissing en/of diefstal nimmer aansprakelijk worden 
gesteld. 

 



Toernooileiding 
De toernooileiding is altijd aanwezig in de bestuurskamer of in de kantine 

 
Telefoon 
Het telefoonnummer van het clubhuis vv Ede/Victoria is: 0318-621431 

 
Intrapballen 
Ervaring heeft ons geleerd dat zeventallen beter geen intrapballen kunnen 
meebrengen. 

 
 
 
EHBO en toiletten 
Naast kleedkamer 1 is een EHBO-post. De toiletten bevinden zich in het clubhuis. 
 
Kleedkamers 
De kleedkamer indeling zie het mededelingenbord en deuren kleedkamers 
Vernielingen die worden aangetroffen in de kleedkamers/terrein zullen worden 
hersteld op rekening van de betreffende school. 

 
 

 
Kleding 
Alle deelnemers zorgen dat ze netjes gekleed deelnemen. Graag allen dezelfde kleur 
shirt. Als beide teams dezelfde kleur tenue hebben speelt het eerst genoemde team 
in eigen shirtkleur . Het andere team zorgt zelf voor een ander kleur shirt of gebruikt 
zelf meegebrachte  hesjes met afwijkende kleur. 
Het dragen van voetbalschoenen en scheenbeschermers wordt aanbevolen om 
blessures voorkomen. 

 
Afval 
Schillen, papier en flessen dienen in de daarvoor bestemde bakken te worden 
gedeponeerd. 
 
Foto’s voor de website 
 
De organisatie wil graag van alle teams die meedoen een foto maken. Die worden 
dan op de website geplaatst. Wij vragen om Uw medewerking om dit mogelijk te 
maken. In de wedstrijdschema’s staat in groen aangeven wanneer jullie verwacht 
worden voor de foto. Wij krijgen ook graag leuke foto’s die jullie zelf maken. Per 
email naar: edestadschoolvoetbaltoernooi@gmail.com    
 
 
Fietsenstalling 
 
De fietsen buiten het hek in de fietsenstalling plaatsen. Geen fietsen bij het 
toegangshek. 

mailto:edestadschoolvoetbaltoernooi@gmail.com


 
Afkeuring velden 
 
 
Bij slecht weer zal de commissie ’s morgens voor 11.00 uur een beslissing 
nemen over het al dan niet doorgaan van de wedstrijden. 
De scholen worden verzocht om tussen 11.00 en 12.00 uur naar de Ede/Victoria  
kantine te bellen voor het wel of niet doorgaan van de wedstrijden of de 
website te raadplegen (  www.edestadschoolvoetbaltoernooi.nl ) 
Tel: kantine v.v Ede/Victoria 0318-621431 of 0613374772 
 
 
 
 

 
Tenslotte wensen wij U een heel plezierig en sportief toernooi toe 

 
De schoolvoetbal commissie v.v. Ede/Victoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.edestadschoolvoetbaltoernooi.nl/
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ROLLUIKEN

SCREENS
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info@aluzon.nl   www.aluzon.nl

 Vrijblijvend advies bij u thuis

5 tot 7 jaar garantie

Tot ziens in onze showroom



Jongens 1 Jongens 2

De Kern 4 De Kern 2
Panta Rhei 2 De Brugge 1
De Paasbergschool 2 Al Amana 1
GBS Triangel 1 Koningin Beatrix 3

Meisjes 1 Meisjes 2

De Kern 3 Oranje Nassauschool 1
ESV 1 Koning Davidschool 1
Franciscusschool 1 Louise de Coligny 2
De Brugge 2 De Brugge 1

I.v.m. afzegging Veldhuizerschool wegens overlijden vader leerlingen
Doen bij de meisjes de drie beste nummers 2 mee in de finale
Bij de jongens doet de beste nummer 2 mee



Veld 2

Veld 1

Veld 3

Veld 4
Veld 5

Veld 6

Veld 7

Veld 8

EHBO
W
edstrijd‐

secretariaat



WEDSTRIJDSCHEMA FINALE 13 APRIL          WEDSTRIJDSCHEMA FINALE 13 APRIL          

POULE TIJD VELD SCHOOL Uitslag

J1 16:00-16:15 1 De Kern 4 - Panta Rhei 2 -

J1 16:00-16:15 2 De Paasbergschool 2 - GBS Triangel 1 -

J2 16:00-16:15 3 De Kern 2 - De Brugge 1 -

J2 16:00-16:15 4 Al Amana 1 - Koningin Beatrix 3 -

M1 16:20-16:35 1 De Kern 3 - ESV 1 -

M1 16:20-16:35 2 Franciscusschool 1 - De Brugge 2 -

M2 16:20-16:35 3 Oranje Nassauschool 1 - Koning Davidschool 1 -

M2 16:20-16:35 4 Louise de Coligny 2 - De Brugge 1 -

J1 16:40-16:55 1 De Kern 4 - De Paasbergschool 2 -

J1 16:40-16:55 2 Panta Rhei 2 - GBS Triangel 1 -

J2 16:40-16:55 3 De Kern 2 - Al Amana 1 -

J2 16:40-16:55 4 De Brugge 1 - Koningin Beatrix 3 -

M1 17:00-17:15 1 De Kern 3 - Franciscusschool 1 -

M1 17:00-17:15 2 ESV 1 - De Brugge 2 -

M2 17:00-17:15 3 Oranje Nassauschool 1 - Louise de Coligny 2 -

M2 17:00-17:15 4 Koning Davidschool 1 - De Brugge 1 -

J1 17:20-17:35 1 De Kern 4 - GBS Triangel 1 -

J1 17:20-17:35 2 Panta Rhei 2 - De Paasbergschool 2 -

J2 17:20-17:35 3 De Kern 2 - Koningin Beatrix 3 -

J2 17:20-17:35 4 De Brugge 1 - Al Amana 1 -

M1 17:40-17:55 1 De Kern 3 - De Brugge 2 -

M1 17:40-17:55 2 ESV 1 - Franciscusschool 1 -

M2 17:40-17:55 3 Oranje Nassauschool 1 - De Brugge 1 -

M2 17:40-17:55 4 Koning Davidschool 1 - Louise de Coligny 2 -



J-HV1 18:15-18:30 1 Winnaar JFP1 - Nr 2 JFP2 -

J-HV2 18:15-18:30 2 Winnaar JFP2 - Nr 2 JFP1 -

J-56 18:15-18:30 3 Nr3 JFP1 - Nr 3 JFP2 -

J-78 18:15-18:30 4 Nr4 JFP1 - Nr 4 JFP2 -

- -

M-HV1 18:45-19:00 1 Winnaar MFP1 - Nr 2 MFP2 -

M-HV2 18:45-19:00 2 Winnaar MFP2 - Nr 2 MFP1 -

M-56 18:45-19:00 3 Nr 3 MFP1 - Nr 3 MFP2 -

M-78 18:45-19:00 4 Nr 4 MFP1 - Nr 4 MFP2 -

- -

- -

M-3EN4 19:15-19:30 3 Verliezer MHV1 - Verliezer MHV2 -

J-3EN4 19:15-19:30 4 Verliezer JHV1 - verliezer JHV2 -

M-FINALE 19:40-20:00 1 Winnaar MHV1 - Winnaar MHV2 -

J-FINALE 19:40-20:00 2 Winnaar JHV1 - Winnaar JHV2 -
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AH FILIAAL 
Bunschoterplein



survival
Kinder-

feestjes

Vrijgezellen

uitje

Outdoor Lasergames

Langekampweg 22  Ede
www.st-ede.nl  06-51218569
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