
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolsporttoernooi 
Programmaboekje 

Voetbal 



Schoolvoetbal 2022 

Welkom 
SportService Zwolle organiseert in samenwerking  

met de voetbalverenigingen SV HTC, ZAC/Zwolsche Boys, 

WVF/CSV’28 en Be Quick’28 de 50e editie van het  

Schoolvoetbal. Er worden eerst vier wijkgerichte 

voorronden gespeeld, waarna het jaarlijkse 

schoolvoetbalfestijn op woensdag 13 april 2022 met de 

finalewedstrijden wordt afgesloten. 

 

Tijdens de tweede voorronde bij ZAC/Zwolsche Boys op 

woensdag 16 maart wordt er volop gestreden om de 

prijzen. Per wijkvoorronde gaan de twee beste teams per 

categorie (5/6 meisjes en jongens apart en 7/8 meisjes en 

jongens apart) door naar de finale. 
 

Naast de prijzen voor de nummers 1, 2 en 3 per categorie 

wordt er ook aandacht besteed aan sportief gedrag, 

normen en waarden en respect voor elkaar, voor de 

scheidsrechters en voor de sportaccommodatie. Een Fair 

Play commissie en de scheidsrechters houden alles in de 

gaten om na de poulefase aan het schoolteam (per 

categorie) dat zich het sportiefst gedragen heeft de Fair 

Play Prijs uit te reiken.  
 

Mocht een deelnemer/-ster een blessure oplopen, dan kan 

hij/zij terecht bij de fysiotherapeuten van van Topfit 

Fysiotherapie. Professionele (sport- en kinder-) 

fysiotherapeuten worden ingezet om opgelopen blessures 

vakkundig te behandelen of een advies te geven op het ‘hoe 

verder’. Verderop in dit programmaboekje valt meer te 

lezen over Topfit Fysiotherapie. 
 

Wij hopen op een succesvol en sportief toernooi met veel 

punten, actie, héél veel plezier en bovenal gaan we er 

vanuit dat Fair Play, bij een ieder, hoog in het vaandel staat. 
 

Sportieve groet, 

SportService Zwolle, ZAC/Zwolsche Boys 

 

 
 
 

Wo. 16 maart 2022 
13:00 – 18:00 uur 
ZAC/Zwolsche Boys 
Landsheerlaan 42-44 Zwolle 

 



  

 

Beknopt 

programma 
Groep 5/6 meisjes 
v.a. 13:00 uur Aanmelden teams 
13:30 uur Start toernooi (starttijd verschilt per poule) 
15:28-15:54 uur Eventueel penalty’s 
15:54 uur Halve finales 
16:18 uur Finale 1e/2e plaats en 3e/4e plaats 
 
Groep 5/6 jongens 

v.a. 13:00 uur Aanmelden teams 
13:30 uur Start toernooi (starttijd verschilt per poule) 
16:28-17:00 uur Eventueel penalty’s 
17:00 uur Kwart finale 
17:20 uur Halve finale 
17:40 uur Finale 1e/2e plaats en 3e/4e plaats 
 

Groep 7/8 meisjes  
v.a. 13:15 uur Aanmelden teams  
13:54 uur Start toernooi (starttijd verschilt per team) 
15:52-16:18 uur Eventueel penalty’s 
16:18 uur Halve finales 
16:42 uur Finale 1e/2e plaats en 3e/4e plaats 
 

Groep 7/8 jongens  
v.a. 13:00 uur Aanmelden teams 
13:30 uur Start toernooi (starttijd verschilt per poule) 
16:28-17:00 uur Eventueel penalty’s 
17:00 uur Kwart finale 
17:20 uur Halve finales 
17:40 uur Finale 1e/2e plaats en 3e/4e plaats 
 

 

Prijsuitreiking 
 
 
 
In verband met het strakke wedstrijdschema 
worden de winnaars van de Fair Play prijs op de 
volgende tijden omgeroepen:  
• 15:45 uur Groep 5/6 meisjes 

• 16:05 uur Groep 7/8 meisjes  

• 16:45 uur Groep 5/6 jongens 

• 16:45 uur Groep 7/8 jongens  

De winnende teams kunnen de prijs op komen 
halen onder het balkon bij de kantine van ZAC.  
 
De prijzen voor de nummers 1 t/m 3 worden ook 
uitgereikt onder het balkon bij de kantine van 
ZAC. 
16:35 uur  Meisjes 5/6  Nummer 1 t/m 3  
17:00 uur  Meisjes 7/8  Nummer 1 t/m 3  
18:00 uur  Jongens 5/6  Nummer 1 t/m 3  
18:00 uur  Jongens 7/8 Nummer 1 t/m 3 
 
Per categorie gaan de nummers 1 en 2 door naar 
de finale op woensdag 13 april 2022! 
 

 

Uitslagen en standen 
Tijdens het toernooi is het op twee manieren mogelijk om de uitslagen en standen te volgen: 
 

Televisie 
In de kantines van ZAC en Zwolsche Boys zijn televisies aanwezig waarop de uitslagen en standen te volgen zijn. 
 

 
QR code                                                                                                         
Hiernaast staat de QR code naar de pagina met de 
deelnemende teams en kan er doorgeklikt worden naar 
het wedstrijdschema en uitslagenpagina per team > 

          

              



 
 

Fair Play afspraken 
Bijna iedereen die aan sport doet kent wel de term Fair Play. Fair Play gaat over sportiviteit en respect in de 
sport. Het is een gedragscode voor de manier waarop we samen aan sport willen doen. Deze Fair Play-afspraken 
gelden niet alleen voor sporters, maar ook voor supporters, trainers en coaches. Sportiviteit draagt bij aan leuk, 
plezierig en veilig sporten.  
 
Laat dus ook tijdens het Schoolvoetbal zien hoe sportief jij bent!  
1. We hebben RESPECT voor elkaar, de materialen en de omgeving;  
2. We spelen EERLIJK volgens de regels;  
3. We spelen SPORTIEF, ook als het even niet zo goed gaat;  
4. Iedereen kan en mag MEEDOEN.  
 
Kortom, vind FAIR PLAY belangrijk en speel mee!  
 
Tijdens de wedstrijden houden de scheidsrechters en een Fair Play commissie de kinderen en de daarbij 
behorende coaches en ouders goed in de gaten. Zij kennen punten toe aan de teams, zodat na de poulefase de 
Fair Play prijs uitgereikt kan worden aan het schoolteam (per categorie) dat zich het sportiefst gedragen heeft. 

 



  

Reglement 
Algemeen 
✓ Namens elke school is er in ieder geval één leerkracht aanwezig die verantwoordelijk is voor alle 

deelnemende teams en hun begeleider(s) en is tevens aanspreekpunt voor de organisatie. 

✓ Voorafgaande aan het toernooi ontvangt de organisatie het mobiele telefoonnummer van deze 

verantwoordelijke leerkracht waarop de leerkracht tijdens het toernooi bereikbaar is. 

✓ Elk deelnemend team heeft minimaal één begeleider van 18 jaar of ouder. 

✓ De verantwoordelijke leerkracht van elke school wordt verzocht bij aankomst op het sportpark zich te 

melden bij de aanmeldbalie (uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd). 

✓ Mochten er tijdens het toernooi problemen ontstaan omtrent de wedstrijden, dan mag alléén de 

verantwoordelijke leerkracht vragen stellen bij het wedstrijdsecretariaat. Mochten ouders vragen hebben 

omtrent wedstrijden, velden, kleedkamerindeling, enzovoorts dan kan men terecht bij de informatiebalie. 

✓ Voor vernieling op het sportpark door spelers, wordt de school of de ouders/verzorgers aansprakelijk 

gesteld. 

✓ De organisatie is niet aansprakelijk voor het zoek raken van geld of waardevolle bezittingen. De spelers 

worden verzocht hun kleding in hun tas te stoppen, want er komen meerdere teams in de kleedkamers. 

✓ De begeleiders hebben kennis van de spelregels en reglementen, zoals deze voorafgaande aan het 

sporttoernooi aan de contactpersoon kenbaar zijn gemaakt. 

✓ We gaan er vanuit dat alle scholen zich aan de spelregels en reglementen gaan houden. Mocht het toch 

voorkomen dat een school/team onreglementair handelt worden passende maatregelen getroffen door de 

toernooiorganisatie zoals diskwalificatie. 

✓ We zijn met zijn allen verantwoordelijk om er een geweldige sportervaring van te maken voor de 

deelnemende kinderen. 

✓ In onvoorziene gevallen beslist de wedstrijdleiding. 

✓ Met inachtneming van het toernooireglement, worden vragen en omstandigheden, waarin het reglement 

niet voorziet behandeld door de organisatie. 
 

Kledingvoorschrift 
✓ Deelname op voetbalschoenen/sportschoenen (achterkant schoen moet dicht zijn) en in sportieve kleding is 

verplicht. 

✓ Bij het Schoolvoetbal dragen de kinderen van een team gelijke T-shirts (qua kleur en opdruk), waarbij 

keepers een afwijkend shirt t.o.v. spelers hebben. 

✓ De organisatie raadt het dragen van scheenbeschermers aan. Voor de eigen veiligheid en het voorkomen 

van letsel. 

✓ Als teams nagenoeg in dezelfde kleur(en) spelen, moet het eerst genoemde team hesjes aan doen.  

o LET OP Wij roepen scholen op zelf te zorgen voor deze hesjes. 
 

Wedstrijden 
Algemeen 
✓ De wedstrijden worden gespeeld onder auspiciën en bepalingen van de KNVB, behoudens uitzonderingen. 

✓ De wedstrijden worden geleid door spelbegeleiders/scheidsrechters van ZAC/Zwolsche Boys en studenten 

van SportService Zwolle. 

✓ Enkel jongens en meisjes die in de groepen 5/6 en 7/8 van de deelnemende scholen zitten mogen 

deelnemen aan het toernooi. 

✓ Voor zowel groep 5/6 als 7/8 geldt dat er geen jongens mee mogen doen met meisjesteams. Meisjes mogen 

wel meedoen met jongensteams mits deze meisjes niet bij een meisjesteam zijn ingedeeld. 

✓ Men dient tijdig bij de juiste velden aanwezig te zijn (zie plattegrond in programmaboekje). 

✓ De wedstrijden duren 10 minuten en 2 minuten wisseltijd, centrale start/eindigen. 

 
 



  

 

✓ Het eindsignaal is definitief het eindsignaal. Twee voorbeelden: 

1) Team 1 schiet op het doel van team 2, de bal is onderweg en het eindsignaal klinkt, dit betekent dat de 

wedstrijd is afgelopen en er geen doelpunt kan ontstaan.  

2) Team 2 krijgt een strafschop toegewezen en het eindsignaal klinkt, de strafschop mag wél genomen 

worden. 

Kortom: het eindsignaal is definitief met uitzondering op een strafschop. 
✓ Indien een team 2 minuten te laat is bij het juiste speelveld, wint de andere partij reglementair met 2-0. 

✓ De aanvoerder en teambegeleider controleren na afloop de uitslag op het wedstrijdbriefje bij de 

veldcoördinator en geven akkoord. De uitslag die op het wedstrijdbriefje genoteerd staat is bindend en 

wordt naderhand niet meer aangepast. 

✓ Indien een speler uit het veld wordt gestuurd mag deze niet meer deelnemen aan het toernooi. De 

veldcoördinatoren geven de naam van de speler door aan het wedstrijdsecretariaat. Vervolgens nemen zij 

contact op met de verantwoordelijke leerkracht en vanaf dat moment is de school verantwoordelijk voor de 

speler. 

✓ Indien een team met een ongerechtige speler (bijv. speler uit de brugklas en/of speler uit andere teams) uit 

komt dan wordt de wedstrijd ongeldig verklaard en de uitslag reglementair vastgesteld op 2-0 voor de 

tegenpartij, tenzij er vooraf overleg is geweest tussen beide teamleiders en scheidsrechter en alle partijen 

hebben ingestemd. De scheidsrechter vermeldt dit op het wedstrijdbriefje. 

✓ Voor coaches, reservespelers en bezoekers is het verboden om tijdens de wedstrijden op de middenlijn te 

staan. Bezoekers kunnen langs de zijlijnen staan, waar voldoende ruimte is. 
 

Teamgrootte 
✓ De wedstrijden voor meisjes en jongens uit groep 5/6 worden gespeeld met zestallen inclusief keeper op 

een kwart veld. 

✓ De wedstrijden voor meisjes en jongens uit groep 7/8 worden gespeeld met achttallen inclusief keeper op 

een half veld. 
 

Spelregels voor zowel groep 5/6 als groep 7/8 
✓ Aftrap: wordt genomen in het midden van het veld. Beide teams starten vanaf de eigen helft. Er kan direct 

gescoord worden vanaf de aftrap. 

✓ Terugspeelbal: wanneer gespeeld via de voet, mag de bal niet door de keeper opgepakt worden. Anders 

volgt er een indirecte vrije trap op zeven (gr. 5/6) of negen (gr. 7/8) meter afstand van de achterlijn. Een 

terugspeelbal die niet via de voet gaat (scheen, knie, bovenlichaam en hoofd) mag wel worden opgepakt. 

✓ Achterbal: wordt vanaf de grond genomen binnen het keepersgebied door de bal te passen of te schieten. 

Deze bal mag door de keeper of veldspeler worden genomen. 

✓ Hoekschop: wordt vanaf de hoekpunten van het speelveld genomen door de bal in te dribbelen of te 

passen. Er mag direct gescoord worden. 

✓ Doelpunt: na een doelpunt vindt de aftrap plaats in het midden van het veld. Beide teams beginnen weer 

vanaf de eigen helft. Er kan direct gescoord worden vanaf de aftrap. 

✓ Keeperbal: wanneer de keeper een bal vangt die niet is uitgegaan mag de keeper het spel voortzetten door 

de bal te gooien, passen of uit de handen te schieten. 

✓ Uitbal: als de bal over de zijlijn gaat, wordt de bal in gedribbeld. De speler die de bal in dribbelt mag er gelijk 

gescoord worden. 

✓ Vrije bal: mag in gedribbeld, gepasst of geschoten worden. 

✓ Overtreding/scoringkans: bij een overtreding wordt een vrije bal door de tegenpartij genomen. Bij het 

ontnemen van een duidelijke scoringskans wordt er een strafschop (gr. 5/6 op 7 meter en gr. 7/8 op 9 meter 

van het doel) toegekend. 

✓ Afstand: de tegenstander staat minimaal op 5 meter afstand bij elke spelhervatting. 

✓ Buitenspel: niet van toepassing. 

 

 

 



 

Rookvrij sportpark 
Tijdens het Schoolvoetbal zijn we te gast op Sportpark Jo van Marle. Het sportpark is rookvrij! Dit houdt in dat er op het 
hele sportpark niet gerookt mag worden. Met deze maatregel willen we de jeugd beschermen tegen de verleiding om 
te gaan roken en het schadelijke meeroken. Zo willen we een veilig sportklimaat creëren.  
 
Met het rookvrij houden van het sportpark dragen we bij aan het realiseren van een ‘Rookvrije Generatie’. Wij rekenen 
op uw medewerking om samen te zorgen voor een gezonde en veilige omgeving voor de jeugd en alle andere 
bezoekers. 

 
Puntentelling en finaleronden 
✓ Een gewonnen wedstrijd levert 3 punten op, een gelijkspel 1 punt en een verloren wedstrijd levert geen 

punten op. 

✓ De eindstand in de poule wordt bepaald door het aantal punten. Bij gelijk aantal punten wordt 

achtereenvolgens gekeken naar 1. doelsaldo, 2. onderling resultaat, 3. doelpunten voor. Is dit ook gelijk 

dan worden er door ieder team om en om drie strafschoppen (gr. 5/6 op 7 meter en gr. 7/8 op 9 meter van 

het doel) genomen door drie verschillende spelers. Indien er na drie penalty’s nog geen winnaar is, wordt 

er steeds verlengd met één strafschop door andere spelers uit het team, net zolang tot er een winnaar is. 

De keeper blijft dezelfde als bij het fluitsignaal van de laatst gespeelde wedstrijd. 

✓ Indien een beste nummer 2 door gaat en de poulegrootte verschilt, wordt gekeken naar het behaalde 

puntenpercentage. 

✓ Bij een gelijkspel in de kwart-, halve- en finales wordt er niet verlengd, maar worden om en om drie 

strafschoppen (gr. 5/6 op 7 meter en gr. 7/8 op 9 meter van het doel) genomen door drie verschillende 

spelers. Indien er na drie strafschoppen nog geen winnaar is, wordt er steeds verlengd met één strafschop 

door andere spelers uit het team, net zolang tot er een winnaar is. De keeper blijft dezelfde als bij het 

laatste fluitsignaal. 

 

Belangrijke huisregel 
Jij houdt sportpark Jo van Marle toch ook schoon? Gooi afval in de afvalbakken of de vuilniszakken die aan de 
hekken hangen, alvast bedankt! 
 

 

 

 

 



 
 

 

Kleedkamerindeling 
Hieronder staat vermeld in welke kleedkamer de deelnemende leerlingen zich kunnen omkleden. Op de 

deuren van de kleedkamers staat de verdeling van de teams ook vermeld. Er zijn kleedkamers voor meisjes en 

voor jongens. 

 
 

  

 

Meisjes 
De kleedkamers voor de meiden bevinden zich 
op het terrein van Zwolsche Boys: 
 

Kleedkamer 1 
Ark 
Zuidster 

 
 
 

Kleedkamer 2 
Florens Radewijns 

Marshof 
Ichthus 

 
 
 

Kleedkamer 3 
Montessorischool 

Octopus 
 
 
 

Kleedkamer 4 
Schatgraver 
Sluis 

 
 
 

Kleedkamer 5 
Phoenix 
Wingerd 

Markesteen 
 
 
 

Kleedkamer 6 
IJsselhof 

Kubus 

 

 

Jongens 
De kleedkamers voor de jongens bevinden zich 
op het terrein van ZAC: 

 
Kleedkamer 1 
Ark 
Zuidster 
 
 

Kleedkamer 2 
Florens Radewijns 

Marshof 
 

 

Kleedkamer 3 
Montessorischool 

Octopus 
 

 

Kleedkamer 4 
Schatgraver 
Sluis 

 

 

Kleedkamer 5 
Phoenix 

Wingerd 
 

 

Kleedkamer 6 
IJsselhof 
Kubus 

 
 

Kleedkamer 7 

Ichthus 
Markesteen 

 

 
 



Wedstrijdschema 
Hieronder tref je de QR code naar de pagina met alle deelnemende teams aan. Wanneer je op je team klikt, kom je 

op een pagina met twee tabbladen: één met het wedstrijdschema en één met de standen. Zorg ervoor dat je op tijd 

bij het juiste veld bent, zodat de kinderen zo lang mogelijk kunnen voetballen. Mocht het gebeuren dat bijvoorbeeld 

een uitslag niet klopt, kom dan gelijk naar het wedstrijdsecretariaat. Dan kunnen we dit tijdig aanpassen. Tijdens het 

toernooi hangen de schema’s ook bij de informatiebalie. 

 

 

 

 

 

De nummers 1 en 2 per categorie gaan door naar de finale op woensdag 13 april 2022. De scholen ontvangen 

uiterlijk woensdag 6 april 2022 de benodigde informatie over deze finalemiddag. 

               

  



  

Plattegrond 
 

 

Jeugdfonds Sport Zwolle 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Het Jeugdfonds Sport Zwolle betaalt de contributie voor kinderen en jongeren uit gezinnen 
waar te weinig geld is om te sporten. 
 
 

Voor alle ouders 
Wil je kind graag op voetballen, volleyballen, kickboksen, atletiek of op een andere sport, maar 
is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport Zwolle helpt! Wij betalen voor kinderen en 
jongeren tussen de 0 en 18 jaar de contributie en eventueel benodigdheden zoals sportkleding, 
sportschoenen en/of sportattributen. Scan de QR-code voor meer informatie > 
 
 

Voor de intermediairs (professionals)  
Je komt ze vast tegen tijdens je werk als leerkracht, buurtsportcoach, gymdocent, 
maatschappelijk werker, schuldhulpverlener: kinderen die geen lid zijn van een sportvereniging, 
omdat hun ouders de contributie niet kunnen betalen. We zijn er voor ouders die langdurig 
weinig inkomen hebben, maar ook voor zzp’ers met te weinig opdrachten of gezinnen die (als 
gevolg van de coronacrisis) geldzorgen hebben. Jij weet als geen ander dat het enorm belangrijk 
is voor kinderen om mee te kunnen doen. Ze maken nieuwe vrienden, doen vaardigheden op, 
hebben plezier en krijgen meer zelfvertrouwen. Scan de QR-code, meld je aan als intermediair 
en doe die aanvraag > 
 
 

Aanvragen cultuur  
Wil je kind liever naar ballet, streetdance, scouting, toneel, muziekles of naar een andere vorm 
van cultuur? Dan kan je een aanvraag doen bij de Gemeente Zwolle >  
 

 



 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.sportservicezwolle.nl 

http://www.sportservicezwolle.nl/

