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Welkom!   

  
Dit jaar wordt het schoolvoetbaltoernooi georganiseerd door voetbalverenigingen Excelsior 
Maassluis en M.S.V.'71. Evenals vorig jaar konden de kinderen zich individueel inschrijven via de 

website van Buurtsport Maassluis.   

  

In dit programmaboekje treft u alle nodige informatie voor het schoolvoetbaltoernooi voor groep 8.  

  

Bij de toernooien van de groepen 6 en 8 is er een mogelijkheid om door te gaan naar de KNVB 

regiofinale. De 2 teams die eerste worden (meiden + jongens/mixed), mogen door. De data hiervoor 

zijn op dit moment nog niet bekend  

  

De juiste data en locaties worden later, wanneer bekend, door gegeven aan de winnende teams en 

op de website van Buurtsport Maassluis geplaatst.  

  

Naast dat er gestreden wordt om de winst vinden wij het vooral belangrijk dat het gezellig is en dat 
er op een sportieve manier gespeeld wordt. Daarom wordt ook dit jaar weer bij elk toernooi een 

Fairplay prijs uitgereikt, gesponsord door Welzijn E25. Er zal voor elk team een prijs te behalen zijn.  

  

De toernooicommissie hoopt op mooi weer tijdens de toernooidagen 

en een sportief, leuk en gezellig toernooi!  

  

 

Toernooi informatie: 
 

Wanneer:           Woensdag 15 maart 2023 

Waar:   Excelsior Maassluis, adres: Lavendelstraat 2, Maassluis  

Hoe laat:  Vanaf 13:45 tot ongeveer 18:00 uur  

  

Dit programmaboekje staat een week van te voren op de website van Buurtsport Maassluis:  

 

http://www.buurtsportmaassluis.nl/schoolsporttoernooien/schoolvoetbal-2023/  

 

Aanmelden teams 

 
De teams moeten 30 minuten voor de aanvang van de eerste wedstrijd worden aangemeld in de 

bestuurskamer van de vereniging. Tijdens het aanmelden van het team krijgen de begeleiders het 
speelschema, programmaboekje, iets te drinken voor de kinderen en te horen in welke kleedkamer 

de kinderen zich kunnen verkleden.   

  

Daarnaast is er voor alle deelnemers en deelneemsters een mooi vaantje. Graag bij het aanmelden 

doorgeven hoeveel kinderen het team heeft en of er zieken zijn binnen het team.  

 

 

 

 

 

http://www.buurtsportmaassluis.nl/schoolsporttoernooien/schoolvoetbal-2023/


Leefregels:  

 
De schoolvoetbal commissie van Excelsior Maassluis heet u van harte welkom op ons sportcomplex 

aan de Lavendelstraat te Maassluis. Op ons sportpark gelden de volgende leefregels:  

  

• Er wordt niets kapot gemaakt! Het bewust beschadigen of kapot maken van andermans spullen 

leidt tot directe verwijdering  van het terrein en kosten zullen verhaald worden op de dader.  

  

• VOORKOM DIEFSTAL: laat geen waardevolle voorwerpen achter in de kleedkamer! De 

kleedkamers zullen op toernooidagen niet afgesloten worden.  

  

• Excelsior Maassluis stelt zich niet aansprakelijk voor gestolen spullen.  

  

• Er dient begeleiding aanwezig te zijn in de kleedkamer, zowel voor- als na de wedstrijd.  

  

• Indien u eventueel een kleedkamer moet delen, gaarne alle kleding e.d. in de voetbaltassen te 

doen en één zijde van de kleedkamer te gebruiken.  

  

• Het schoonmaken van voetbalschoenen dient buiten te gebeuren en zeker niet onder de douche.  

  

• Zorg als begeleider ervoor dat de kleedkamer na de wedstrijd schoon wordt achtergelaten.  

  

• Er wordt geen alcohol verkocht aan personen onder de 18 jaar. Het barpersoneel is verplicht te 

vragen naar legitimatie en heeft het recht om alcoholische dranken te weigeren.  

  

• Het is niet toegestaan de kantine met voetbalschoenen te betreden.  

  

• Roken in de kleedkamers en kantine is niet toegestaan.   

  

• Afval graag in de daarvoor bestemde afvalbakken;  

  

• De begeleiding dient na afloop van het toernooi de kleedkamer te controleren op achtergebleven 

kleding, afval o.i.d.  

  

• In geval van niet doorgaan van het toernooi – om welke reden dan ook – kan de vereniging niet 

aansprakelijk worden gesteld voor enige kosten. Neem bij twijfel contact op met de 

toernooileiding of het clubgebouw van Excelsior Maassluis (06-46178469).   



Spelregels: 

 
Voor alle teams hanteren wij de volgende spelregels:  

  

 Het begin- en eindsignaal wordt centraal gegeven via de geluidsinstallatie op het sportpark.  

  

 De teams spelen 8 tegen 8 op een half veld (KNVB-regels).  

  

 De wedstrijden duren 1x15 minuten. 

  

 Bij een ‘uitbal’ wordt het spel hervat door in te dribbelen.  

  

 Terugspeelbal: Een terugspeelbal (gespeeld via een voet) mag niet door de keeper worden 

opgepakt. Wanneer dit wel gedaan wordt, wordt een waarschuwing gegeven. Bij herhaling van 

de overtreding volgt een indirecte vrije trap op negen meter afstand van de achterlijn. Een 

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

opgepakt.  

 Hoekschop: Hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten van het speelveld genomen door de 

bal in te dribbelen of te passen. In beide gevallen, na indribbelen of inpassen, mag er direct 

worden gescoord door de speler die de hoekschop neemt. De tegenstander staat minimaal op 

vijf meter afstand.  

 Vrije bal: Een vrije bal mag gepasst, ingedribbeld, of geschoten worden.  

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

Bij het ontnemen van een duidelijke scoringskans zal er een strafschop worden toegekend.  

 Afstand: De tegenstander staat minimaal op 5 meter afstand bij elke spelhervatting  

 Achterbal: De achterbal wordt vanaf de grond genomen binnen het keepersgebied door de bal 

te passen of te schieten. De achterbal kan zowel door de keeper als door een veldspeler worden 

genomen.  

  

 Zorg dat het team op tijd bij het veld aanwezig is, het tijdschema wordt strikt gevolgd. Let tevens 

op de omroep mededelingen van de toernooileiding. Als een team niet op tijd op het veld 

verschijnt, wordt de wedstrijd automatisch verloren en krijgt het andere team 3 punten.  

  

 Het eerst genoemde team in het wedstrijdschema mag beginnen met de aftrap. Het tweede 

genoemde team mag de gewenste speelhelft kiezen.  

  

 De punten telling is als volgt: winst; 3 punten, gelijkspel; 2 punten, verlies; 1 punt.  

  



 Winnaar bepalen: Het team met de meeste wedstrijdpunten, wint het toernooi. Bij een gelijk 

aantal wedstrijdpunten wordt gekeken naar het beste doelsaldo (aantal gemaakte doelpunten - 

aantal tegendoelpunten), daarna aantal gescoorde doelpunten, daarna onderling resultaat. 

Wanneer ook dit gelijk is, worden er penalty’s genomen.  

 

 De wedstrijden staan onder leiding van door de organisatie aangewezen scheidsrechters. Tegen 

een beslissing van een scheidsrechter is geen protest mogelijk. De scheidsrechter geeft de 

wedstrijduitslag door aan de toernooileiding alsmede een beoordeling voor fair play.  

  

 Het speelveld wordt alleen betreden door spelers en hun directe begeleiders. Toeschouwers 

bevinden zich achter de omheining.  

  

 Bij wangedrag (ook van supporters) wordt het team gediskwalificeerd en doet niet meer mee.  

  

 Het eerst genoemde team trekt, indien nodig, hesjes aan.  

  

 De prijsuitreiking wordt rond 17:40 uur verwacht.  

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Poule indeling groep 8 

Meiden Poule  

De Groene Hoek team 2 
De Ichtus team 2 
De Regenboog team 1 
De Westhoek team 2 

 

Jongens Poule  

Het Startpunt team 1 
Montessori team 1 
Het Balkon team 1 
De Westhoek team 1 
De Regenboog team 2 
De Ichtus team 1 
De Groene Hoek team 1 

 

Gemengd Poule 1 

De Westhoek team 3 
Kindertuin team 1 
De Panta Rhei team 1 
Kas team 1 
Parasol team 1 

 

 



Gemengd Poule 2 

De Westhoek team 4 
De Dijck team 1 
De Groene Hoek team 3 
Het Balkon team 2 
Het Startpunt team 2 

 

 

Speelschema 

 

Het speelschema en de standen zullen te volgen zijn via onderstaande link:  

www.tournify.nl/live/schoolvoetbalgroep7en82023  

  

 

 

Kleedkamers  

Alle kleedkamers zullen open blijven gedurende het toernooi. De kleedkamers 2 tot en met 8 zijn 

voor de jongens. De kleedkamers 9 tot en met 13 zijn voor de meiden. De kleedkamers zullen de 

gehele dag open zijn en niet op slot gaan. 

http://www.tournify.nl/live/schoolvoetbalgroep7en82023


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel plezier!!  

 

 

  

  

  

  


