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Voorwoord 
 

Beste meisje en jongens, ouders, verzorgers, opa’s, oma’s, vrijwilligers en alle 

andere minivoetbalfans, 

 

Wij zijn heel blij dat dit jaar het schoolvoetbaltoernooi op aangepaste wijze 

georganiseerd kan worden voor de scholen uit Kudelstaart!  

In dit programmaboekje willen wij jullie graag informeren over alles wat je 

moet weten over dit bijzondere toernooi. Wij vragen je daarom om dit boekje 

te lezen en je aan de voorschriften te houden.  

Alleen op deze manier kunnen we voor alle deelnemende kinderen een 

geslaagd toernooi organiseren. 

 

Dit jaar hebben we een noviteit: een online programma waarbij je ook online 

én realtime de uitslagen en standen kan volgen. Dus de ouders die dit jaar, 

helaas, niet kunnen komen aanmoedigen kunnen toch vanuit huis volgen 

welke prestaties er op het veld worden neergezet. Het programma is te 

raadplegen via: https://www.tournify.nl/live/schoolvoetbal2021/ 
 

Wij bedanken de Gemeente Aalsmeer en JOGG voor hun bijdrage. 

In het bijzonder dank aan Kinderburgemeester Julius van Wilgenburgh voor 

het openen van het toernooi en Wethouder Bart Kabout voor het uitreiken 

van de prijzen aan de winnaars.  

 

We wensen iedereen een fantastisch toernooi toe. 

 

 

Met sportieve groeten, 
 
 

De organisatie Schoolvoetbal 2021 
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Inleiding  

 

Schoolvoetbal is al jaren een groot voetbalsucces bij de scholieren van de 

basisscholen in de gemeente Aalsmeer.  

Echter, in 2020 kon door de corona pandemie en de toen geldende 

maatregelen het schoolvoetbaltoernooi in zijn geheel niet doorgaan. Dit was 

een grote teleurstelling voor de kinderen van de basisscholen uit Kudelstaart 

en Aalsmeer.  

Om te kijken wat er in 2021 wél mogelijk kon zijn, heeft het 

schoolvoetbalcomité van S.V. RKDES al vroegtijdig de koppen bij elkaar 

gestoken. Hieruit is het idee ontstaan om de risico’s zoveel mogelijk te 

beperken en 2 gescheiden toernooien te organiseren: een toernooi voor de 

scholen uit Kudelstaart bij RKDES en voor de Aalsmeerse scholen bij FC 

Aalsmeer. 

 

Met veel enthousiasme is er door de beide verenigingen gewerkt aan een 

draaiboek voor als de corona maatregelen zodanig versoepeld zouden 

worden dat een toernooi tot de mogelijkheden behoorde. En gelukkig ging 

het aantal besmettingen en de daaraan gerelateerde druk op de 

ziekenhuizen de goede kant op en ontvingen de voetbalclubs groen licht 

(met de nodige beperkingen en voorwaarden) van de gemeente. 

 

Helaas heeft het bestuur van FC Aalsmeer heeft moeten besluiten het 

schoolvoetbaltoernooi voor de Aalsmeerse scholen niet door te laten gaan. 

 

Maar, in Kudelstaart gaat het schoolvoetbaltoernooi wel door! Ook tot groot 

enthousiasme van de kinderen: er zijn ruim 550 deelnemers!  RKDES heeft de 

wedstrijden zoveel mogelijk gespreid zodat het aantal kinderen tegelijkertijd 

op het complex beperkt is. Ook bij RKDES zijn toeschouwers onder geen 

beding toegestaan op het complex. Alleen organisatie, scheidsrechters, 

teambegeleiders en leerkrachten krijgen toegang. Hiervoor zal aan de 

toegangspoort worden gecontroleerd. 

RKDES heeft er vertrouwen in dat Kudelstaartse (groot)ouders de 

maatregelen opvolgen. Tijdens de sportdag en andere activiteiten van de 

Kudelstaartse scholen is dit keer op keer gebleken. Een groot compliment aan 

Kudelstaartse (groot)ouders; zonder dit voorbeeldgedrag was het 

organiseren van het toernooi niet mogelijk!  
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1 Corona Maatregelen  
 

Geen toegang voor ouders en toeschouwers op het complex 

Onderdeel van de corona maatregelen en voorwaarden die gesteld zijn 

door de gemeente is dat er geen ouders en toeschouwers toegelaten 

mogen worden op het complex. U kan uw kind(eren) brengen tot de 

toegangspoort. Ook het ophalen kan alleen buiten de poort van het 

complex. Wij rekenen op u begrip en medewerking. 

 

Toegangscontrole 

Alleen organisatie, scheidsrechters, teambegeleiders en leerkrachten krijgen 

toegang. Hiervoor zal er aan de toegangspoort worden gecontroleerd. 

Thuis 

Was je handen minimaal 20 seconden met stromend water en zeep 

 

Kleedkamers & toiletten 

Kleedkamers en toiletten zijn toegankelijk. Voor het gebruik van de 

kleedkamers is er een indeling gemaakt. Deze hangt bij de kleedkamers op 

de deuren. Volwassenen dienen in de gebouwen zorg te dragen voor 1,5 

meter afstand. 

 

Mondkapje 

Alle personen ouder dan 13 jaar die zich in de gebouwen (inclusief gebruik 

van de toiletten) begeven moeten een mondkapje gebruiken.  
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1.1 Klachten bij één van de organisatoren, scheidsrechters, teambegeleiders of 

leerkrachten:   

 

 

➔ Indien 1 van bovenstaande vragen met ‘JA’ is beantwoord, kom dan 

niet naar RKDES en volg de richtlijnen van het RIVM /GGD 
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1.2 Heeft het kind klachten? Gebruik dan onderstaande beslisboom.  

RKDES gebruikt voor dit toernooi dezelfde beslisboom als de basisscholen:  
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1.3 Telefoonnummer in geval van nood  

 

Omdat u het complex niet mag betreden begrijpen wij dat u het prettig vindt 

als u de vereniging kan bereiken.  

In geval van nood is RKDES tijdens het schoolvoetbaltoernooi tussen 17.00 en 

20.00 uur (op woensdag vanaf 16.30 uur) te bereiken via 06 - 20 70 56 35. 

 

 

 

 

 

  

Voor foto’s van schoolvoetbal 2021 ga naar onze Facebook 

pagina https://www.facebook.com/s.v.rkdes 
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2 Bereikbaarheid RKDES Sportpark Calslagen 

 
Kom op de fiets! 

In verband het grote aantal deelnemers, is 

het dringende advies om op de fiets te 

komen. 
 

 

 

 

Als de fietsenstalling bij RKDES vol is dan is er extra gelegenheid om je fiets te 

stallen bij de Skeelerbaan van VZOD. 

 

Kom je toch met de auto? Let op! 

Parkeerplaatsen zijn schaars: parkeer in de vakken. Auto’s die buiten de 

vakken geparkeerd staan kunnen in de weg staan voor eventuele 

hulpdiensten en daarmee in geval van een calamiteit de boel blokkeren.  

 

Ons adres: 

S.V.RKDES 

Sportpark Calslagen 

Wim Kandreef 4 

1433HM Kudelstaart 

 
  

 

  

Kom op de fiets 

dat kost je niets! 
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3 Deelnemers 

 

De volgende basisscholen uit Aalsmeer en Kudelstaart doen mee aan 

Schoolvoetbal 2021: 

 

 

 
 

 

49 teams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 teams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

10 teams 
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4 Speelvelden RKDES en spelregels gebruik kunstgras 
 

RKDES beschikt over 3 grasvelden en 2 kunstgrasvelden. 

Voor Schoolvoetbal worden de grote voetbalvelden opgedeeld in kleinere 

(mini-)voetbalvelden. In de poule-indeling is aangegeven op welk veld je 

speelt.  

Groep 3 tot en met 6 spelen alle wedstrijden op Veld 1, groep 7 en 8 spelen 

hun wedstrijden op veld 1 en 2.  

Veld 1 en 2 zijn kunstgrasvelden. Deze velden graag onderstaande spelregels 

in acht nemen, dan kunnen nog meer kinderen er langer plezier van hebben! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Eten & Drinken 
 

De kantine van RKDES is tijdens het toernooi open met een beperkt 

assortiment. Dit assortiment kunt u voor aanvang van het toernooi vinden op 

de site van www.rkdes.nl. Uw kind kan per pin of contant betalen.  

  

Door JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) en Levarth en Albert Heijn 

Weernekers Kudelstaart  wordt aan alle deelnemers fruit beschikbaar gesteld. 

Dit fruit wordt op de wedstrijddagen aan de deelnemers beschikbaar gesteld 

en uitgedeeld door vrijwilligers van de scholen. Er zijn geen kraampjes per 

school.   

 

 

  

Spelregels gebruik kunstgras 

 
➢ Ga alleen met schone voetbalschoenen het veld op, gebruik vòòr je het veld opgaat 

de schoonloopmatten 

➢ Betreed het veld alleen via de toegangshekken 

➢ GEEN kauwgom, etenswaren, glaswerk en rookwaren op veld 1 en 2 

➢ GEEN voetbalschoenen met stalen noppen 

➢ Alleen spelers, teamleiders en scheidsrechters mogen het veld op. 

➢ Alle andere vrijwilligers blijven achter de veldafscheiding. 

Help ons schoon houden! 

Het is niet toegestaan om op veld 1 en 2 eten en drinken mee te nemen.  

Eten en drinken doe je op het terras of op de bankjes langs het clubgebouw.  

Gooi het afval in de afvalbakken 

http://www.rkdes.nl/
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6 Finale avonden 
 

 
 

7 Teamfoto’s & Privacy 
 

Wij willen uw kind(eren) een blijvende herinnering geven aan dit bijzondere 

toernooi. Tijdens het toernooi willen wij een teamfoto maken van alle teams. 

Deze foto wordt tijdens of na afloop van het toernooi gratis aan uw kind 

gegeven en niet gebruikt op social media of de website. De foto is niet 

digitaal beschikbaar en kan niet nabesteld worden. 

Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit aangeven door een mail te 

sturen aan jeugdcommissie@rkdes.nl met vermelding van: naam van uw kind, 

welke school, welke groep en welk team hij/zij zit. 

Wij hopen natuurlijk dat alle kinderen met hun klasgenootjes op de foto’s 

mogen! 

 

Verder willen wij u informeren dat tijdens het schoolvoetbaltoernooi foto’s en 

filmopnamen worden gemaakt voor promotiedoeleinden zoals een verslag in 

de krant en social media. Hierbij kan geen rekening gehouden worden met 

bovenstaande melding, aangezien het toernooi in beginsel een openbaar 

toegankelijk evenement is. 

 

Tijdens dit toernooi kunnen er door lokale media foto’s en filmopnamen 

worden gemaakt (bijvoorbeeld RKDES, Nieuwe Meerbode). 

 
  

De finale avonden vinden plaats volgens onderstaand schema: 
 

woensdag 9 juni, groep 3 en 4, prijsuitreiking 19.00 

donderdag 10 juni, groep 5 en 6, prijsuitreiking 20.00 

vrijdag 11 juni, groep 7 en 8, prijsuitreiking 20.00 

 

De finales worden op de betreffende avond aansluitend aan de 

poulewedstrijden gespeeld. 
 

Vanwege coronamaatregelen is er dit jaar helaas geen gezamenlijke finale 

avond en feestelijke afsluiting. We hopen dat het volgend jaar wel kan! 

 

De 

 

mailto:jeugdcommissie@rkdes.nl
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8 Wedstrijdbepalingen Schoolvoetbal 
 

1. Elk team heeft een aanvoerder/ster en wordt bijgestaan door een leider/leidster, 

die er onder andere voor zorgt dat het team 5 minuten vóór aanvang aanwezig 

is, zodat stipt op tijd met de wedstrijden kan worden begonnen. 

2. Wedstrijdduur en competitievorm zijn/worden bepaald aan de hand van het 

aantal deelnemende teams. 

3. Bij een gelijke eindstand in de poule beslist: 

  het doelsaldo (dit is doelpunten voor minus doelpunten tegen); 

  het aantal gescoorde doelpunten; 

  het aantal gewonnen wedstrijden; 

  uitslag onderling gespeelde wedstrijd; 

  strafschoppen. 

4. Er wordt gespeeld in twaalf spelerscategorieën. 

Voor de categorieën raadpleeg hoofdstuk 15 Spelerscategorieën. 

Er mogen zowel meisjes- als jongensteams worden ingeschreven. Meisjes mogen 

in een jongensteam spelen; jongens niet in een meisjesteam. De teamindeling 

wordt bepaald door de speler in de hoogste groep (6 spelers uit groep 5 en 1 

speler uit groep 6 leidt tot inschrijving in groep 6).  

5. De in artikel 4 genoemde indeling in spelerscategorieën moeten worden 

opgevolgd. Een speler/speelster mag slechts voor één team uitkomen. Bij 

overtreding van deze bepaling kunnen de betrokken teams worden 

gediskwalificeerd. 

6. Een team moet vijf minuten voor de aanvang van de wedstrijd klaar staan bij het 

betreffende speelveld. Er wordt direct doorgewisseld, tussen de wedstrijden is er 

geen pauze. 

7. Een team dat naar de mening van de wedstrijdleiding niet op tijd aanwezig is, 

verliest de wedstrijd reglementair met 5-0. 

8. Beslissingen van de wedstrijdleiding en de scheidsrechters zijn bindend. Protesten 

worden niet aanvaard. 

9. Als dat voor een beter verloop van het toernooi nodig is, kunnen wijzigingen in het 

programma worden aangebracht. 

10. Als twee teams in dezelfde kleuren spelen, dan zorgt het team dat als eerste in het 

programma is vermeld voor andere shirts of voor hesjes. 

11. De wedstrijden hebben de duur zoals in het programma is vermeld. Blessuretijd of 

ander oponthoud wordt niet gecompenseerd. 
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9 Reglementen schoolvoetbal 

 
1.  De samenstelling van een team bestaat uit een minimaal en een maximaal aantal spelers. 

Voor het aantal spelers per categorie zie hoofdstuk 15 Spelerscategorieën. 

 

2.  Een veldspeler mag ieder moment wisselen. De keeper alleen op aanvraag van de  

leider/leidster bij de scheidsrechter, echter slechts eenmaal per wedstrijd. 

 

3.  De wissel vindt plaats in het midden van het speelveld aan de zijlijn; eerst de ene speler eruit 

voordat de ander er in mag. 

 

4.  Een speler die een ernstige overtreding begaat, wordt voor twee minuten uit het veld 

gestuurd. Op een sein van de scheidsrechter mag de speler pas weer het veld in. Bij een zeer 

ernstige overtreding kan een speler voor de gehele verdere wedstrijd uit het veld worden 

gezonden. De toernooileiding beslist of deze speler of speelster voor het gehele toernooi 

wordt uitgesloten. 

 

5.  Lichamelijk contact (bv. sliding met contact) zoals bij gewoon veldvoetbal is niet toegestaan. 

Een sliding of een zware overtreding (bijvoorbeeld een handsbal) binnen de doelcirkel, wordt 

bestraft met een strafschop. 

 

6.  Een strafschop wordt genomen vanaf de rand van de doelcirkel. 

7.  Als de bal aan de zijlijn uitgespeeld wordt gelden de volgende regels: 

● Groep 3/4: Inschieten/Indribbelen: de bal wordt vanaf de zijlijn ingeschoten of 

ingedribbeld. Er kan niet direct worden gescoord. 

● Groep 5 t/m 8: Inworp: een inworp gebeurt vanuit de nek, achter of op de zijlijn van 

het speelveld. Uit een inworp kan niet direct worden gescoord. 

8.  Bij inschieten/inworp of een vrije trap moet drie meter afstand worden genomen. 

9.  Bij een vrije trap moet de bal stil liggen. 

10.  Bij een vrije trap mag de bal niet opzettelijk tegen een tegenstander worden geschoten. 

11.  DRIE-SECONDEN-REGEL: Vrije trappen (strafschoppen inbegrepen), inworpen en alle andere 

spelhervattingen moeten binnen drie seconden na het fluitsignaal van de scheidsrechter 

plaats hebben. Zo niet dan krijgt de tegenpartij een vrije trap. 

 

12.  Doelpunten kunnen alleen gemaakt worden vanaf de middenlijn. Er kan dus niet gescoord 

worden vanaf de eigen speelhelft, met uitzondering van een “eigen” doelpunt 

. 

13.  Er bestaat geen buitenspel. 

14.  De keeper mag een bal alleen onderhands ingooien, dus in geen geval uittrappen! Hij/zij mag 

daarbij niet de lijn van het doelgebied passeren. Gebeurt dit wel dan is er sprake van hands 

en krijgt de tegenpartij een vrije trap. Het doelgebied is aangegeven met een onafgebroken 

lijn. Buiten het doelgebied is de keeper gewoon veldspeler. 

 

15.  Na het laatste fluitsignaal wordt alleen nog een reeds toegekende strafschop genomen. 

16.  De afmeting van het speelveld verschilt per spelerscategorie. Voor de afmeting van het 

speelveld per spelerscategorie zie hoofdstuk 15 Spelerscategorieën. 

 



 

Schoolvoetbal 2021  pagina 15 van 21 

 

17.  In de gevallen dat het “Knock-out” principe wordt gehanteerd (bij kwalificatie voor de finales 

poules, kleine finale en finale) en de wedstrijd onbesliste eindigt in de reguliere speeltijd dan 

wordt de uitslag beslist middels penalty’s. Ieder team mag drie penalty’s nemen. Indien de 

drie penalty’s per team nog geen winnaar oplevert nemen de teams om en om penalty’s. 

 

18.  Bepaling van de beste nummers 3; bepaling vindt in eerste instantie plaats op basis van het 

gemiddeld aantal wedstrijdpunten per gespeelde wedstrijd. Indien dat gemiddelde aantal 

wedstrijdpunten gelijk is wordt de plaatsing bepaald op basis van het gemiddeld aantal 

gescoorde doelpunten (indien dat gemiddelde gelijks is telt het doelsaldo). Bij een gelijk 

doelsaldo wordt geloot. 

 

 

10 Spelregels 
 

De spelregels van de KNVB voor de reguliere 4x4, 6x6 en 8x8 competities 

worden gehanteerd.  

 

Een verkorte weergave van deze regels: 
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11 Spelerscategorieën 

 
    

Indeling Code Aantal spelers Soort 

speelveld 

  Keeper Veld- 

speler

s 

Wis-

sels 

Totaal 

 

maxi

maal* 

Totaal 

minim

aal 

 

Meisjes 

Groep 3 
M3 - 4 3 7 4 

Mini 

voetbalveld 

    

Jongens 

Groep 3 
J3 - 4 3 7 4 

Mini 

voetbalveld 

    

Meisjes 

Groepen  

4/5/6 

M4/5/6 1 5 3 9 6 

¼ voetbalveld 

    

Jongens 

Groepen  

4/5/6 

J4/5/6 1 5 3 9 6 

¼ voetbalveld 

    

Meisjes 

groepen 

7 en 8 

M7/8 1 7 3 11 8 

½ voetbalveld 

    

Jongens 

groepen   

7 en 8 

J7/8 1 7 3 11 8 

½ voetbalveld 

 

De Meisjes en Jongens groepen 3, 4, 5, 6, 7 en 8 spelen een eigen toernooi en 

zijn dus per groepsjaar een zelfstandige spelerscategorie.  

De teams van de Ruimte zijn merendeels gemengde teams en daarom 

ingedeeld bij de jongensteams (J). 

 

*het maximaal aantal spelers is een richtlijn. Een school kan hier van afwijken, 

ten behoeve van het spelplezier wordt dit wel afgeraden. 
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12 Uitleg poule indeling en codes 

 

Omdat we anders dan voorgaande jaren het toernooi met minder kinderen 

spelen, is er voor iedere spelerscategorie één poule :  

 
Poule indeling Code 

Jongens Groep 3   3J 

Meisjes Groep 3 3M 

Jongens Groep 4  4J 

Meisjes Groep 4 4M 

Jongens Groep 5   5J 

Meisjes Groep 5 5M 

Jongens Groep 6   6J 

Meisjes Groep 6 6M 

Jongens Groep 7   7J 

Meisjes Groep 7 7M 

Jongens Groep 8   8J 

Meisjes Groep 8 8M 

 

Binnen de poule speelt ieder team één wedstrijd tegen alle andere teams. 

 

Na de poulewedstrijden worden na een kleine pauze de finalewedstrijden 

gespeeld.  

De finale gaat als volgt: 

• De nummer 5 tegen de nummer 6 in de poule om de 5e plaats 

• De nummer 3 tegen de nummer 4 in de poule om de 3e plaats  

• En de nummer 1 tegen de nummer 2 in de poule om de 1e plaats  
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13 Toernooi programma 
 

Duur van een wedstrijd voor groep 3 en 4 is 12 minuten, voor groep 5 t/m 8  is 

dat 15 minuten.  

Informatie over de poule indeling, speeltijden en uitslagen: 

https://www.tournify.nl/live/schoolvoetbal2021/ 
 

  
   Soort wedstrijd 

Dag Tijd Wedstrijden Voorronden Finales 

Maandag 

7 juni 

Vanaf 

17:30u 

Meisjes groep 5 en 6 ∙  

Jongens groep 5 en 6 ∙  

 

 

  
  

Dinsdag 

8 juni 

Vanaf 

17:30u 

Meisjes groep 7 en 8 ∙  

Jongens groep 7 en 8 ∙  

 

 

  
  

Woensdag 

9 juni 

 

 

 

 

Vanaf 

16:30u 

Meisjes groep 3 ∙ ∙ 

Jongens groep 3 ∙ ∙ 

Meisjes groep 4 ∙ ∙ 

Jongens groep 4 ∙ ∙ 
    

+/- 19:00 
 

 

Prijsuitreiking 

groep 3 en 4 
 

  

 

 

  
  

Donderdag 

10 juni 

 

Vanaf 

17:30u 

Meisjes groep 5 en 6 ∙ ∙ 

Jongens groep 5 en 6 
∙ ∙ 

 +/- 20:00 Prijsuitreiking  

groep 5 en 6   

 

 

  
  

Vrijdag 

11 juni 

 

 

Vanaf 

17:30u 

 

+/- 20:00 

 

Meisjes groep 7 en 8 ∙ ∙ 

Jongens groep 7 en 8 ∙ ∙ 

 

Prijsuitreiking groep 7 en 8 
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14 Wedstrijden en poule-indeling 
 

Voor een overzicht van de wedstrijden, poule-indeling en actuele uitslagen en standen kunt u 

terecht op https://www.tournify.nl/live/schoolvoetbal2021/ 

 

Het programma is in korte tijd in elkaar gezet. Het kan dus goed mogelijk zijn dat het 

programma nog wordt aangepast. Check dus alsjeblieft op de wedstrijddag het actuele schema 

van jouw team! 

15 Contact 
Sportaccommodatie  RKDES 

Sportpark Calslagen 

Wim Kandreef 4 

1433HM Kudelstaart 
   

Wedstrijdsecretariaat  Bestuurskamer RKDES 

T  0297 36 01 14 

   

 

Organisatie 
Minivoetbal 2021 

  
jeugdcommissie@rkdes.nl 
 

www.rkdes.nl 
 

contactpersoon: Belinda Buskermolen  

T  06 20 70 56 35  

(ook noodnummer tijdens het toernooi) 
 

   

 

 

16      Leuk om te weten 
Wie doen ermee? Ruim 550 basisschoolleerlingen uit de 

groepen 3 t/m 8 van OBS Kudelstaart, De 

Ruimte & Antoniusschool  

  

Aantal teams 67 

  

Aantal wedstrijden 170 

  

Aantal scheidrechters 44 

  

https://www.tournify.nl/live/schoolvoetbal2021/
mailto:jeugdcommissie@rkdes.nl
mailto:minivoetbal@rkdes.nl
mailto:minivoetbal@rkdes.nl
http://www.rkdes.nl/
http://www.rkdes.nl/
http://www.rkdes.nl/
http://www.rkdes.nl/
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17 Versiehistorie 

 

19 mei 2021 

Versie 2 

 

21 mei 2018 

Versie 2  

 

1 juni 2021  
Versie 3 met actuele corona maatregelen, zonder actueel wedstrijdprogramma 

 

2 juni 2021  
Versie 4 met aanvullingen, zonder actueel wedstrijdprogramma 

 

3 juni 2021  
Versie 5, verspreid naar de scholen 

 

 

 


