
Inschrijfvoorwaarden; 
 
 
De organisatie heeft de volgende data vastgesteld voor het schoolvoetbaltoernooi 2022; 
De woensdagmiddagen 30 maart, 6, 13, en 20 april, 11 mei en 1 juni a.s. vanaf ca. 13.00 tot ca. 18.00 uur  
 
Wanneer voor één van de toernooien een te groot aantal inschrijvingen wordt ontvangen en hierdoor onvoldoende 
speelvelden bij een vereniging beschikbaar zijn, kan de organisatie besluiten het toernooi te verplaatsen naar een 
andere vereniging waar wel voldoende speelvelden beschikbaar zijn. 

De volgende groepsindeling is van toepassing; Poule A, groep 7 en 8 - selectie teams, 8-tallen 
Poule B, groep 7 en 8 - vrije keus, 8-tallen 
Poule C, groep 5 en 6 - vrije keus, 6-tallen 
Poule D, groep 7 en 8 - meisjes, 8-tallen 
Poule E, groep 5 en 6 - meisjes, 6-tallen 
Poule F, groep 3 en 4 - vrije keus, 6-tallen 
Poule G, groep 1 en 2 - vrije keus, 5-tallen  

 
Mocht het slecht weer zijn op één van de speeldagen en de organisatie is genoodzaakt het toernooi af te gelasten, 
dan is het helaas vanwege het niet beschikbaarheid zijn van voldoende vrijwilligers, zowel bij de organiserende 
vereniging als bij de deelnemende scholen, niet mogelijk om het toernooi op een andere woensdagmiddag alsnog 
te laten plaatsvinden. 

KNVB REGIOKAMPIOENSCHAP SCHOOLVOETBAL 2022 
De kampioenen van de gemeente Epe (selectieteams poule A, meisjes poule D en de C poule) doen mee aan de 
wedstrijden om het regiokampioenschap, dat toernooi wordt in 2022 door sv Vaassen georganiseerd.  
De regiokampioenen worden afgevaardigd naar de halve finales van het district Oost, vervolgens naar de district 
finales en tenslotte naar de grote finales op het KNVB sportcentrum in Zeist. Deze laatste kampioenen strijden om 
de titel ''Nederlands kampioen schoolvoetbal 2022'' 
 
POULE-INDELING SCHOOLVOETBALTOERNOOI 
De poule-indeling voor het schoolvoetbaltoernooi 2022 luidt als volgt: 

Poule-A: 
In deze poule komen de 1e teams van de scholen ( “selectieteams”) uit. In deze teams worden in principe leer-
lingen opgesteld afkomstig uit de groepen 7 en 8, maar zij mogen ook afkomstig zijn uit groep 6. De leerlingen 
dienen geboren te zijn op of na 1 oktober 2009 en tot dezelfde school te behoren.  
Per team mogen 2 kinderen meedoen die maximaal 1 jaar ouder zijn (z.g.n. ‘zittenblijvers’, deze kinderen zijn  
geboren op of na 1 oktober 2008). Volgens de KNVB-reglementen mogen jongens en meisjes in hetzelfde team 
spelen.  
De winnaar gaat door naar het KNVB-regiotoernooi, dat wordt georganiseerd door sv Vaassen. 

Poule-B: 
In deze poule B komen de 2e teams uit die zijn samengesteld uit leerlingen uit de lesgroepen 7 en 8, incidenteel 
aangevuld uit groep 6 om het team compleet te maken. Deze teams mogen gemengd zijn. Ook kunnen in deze 
poule de kleine scholen geplaatst worden die niet in poule A willen uitkomen. Uitdrukkelijk wijzen wij u op het feit 
dat deze poule bedoeld is voor de kleine scholen en voor hen die wel in groep 7 en 8 zitten maar die niet zijn op-
gesteld in het "selectieteam" dat in poule A uitkomt. Wij verzoeken u te handelen naar deze intentie omdat anders 
de organisatie de regels zal moeten aanscherpen. Er zal worden gespeeld op een half veld. 
 
Poule-C: 
In deze poule kunnen zestallen uitkomen die zijn samengesteld uit leerlingen uit de lesgroepen 5 en 6. Deze teams 
mogen gemengd zijn, maar dat hoeft niet. De leerlingen dienen geboren te zijn op of na 1 oktober 2011 en tot de-
zelfde school te behoren. Er zal gespeeld worden op een kwart veld. Op de velden zal geen aparte belijning wor-
den aangebracht. Per team mogen 2 kinderen meedoen die maximaal 1 jaar ouder zijn (z.g.n. ‘zittenblijvers’, deze 
kinderen zijn geboren op of na 1 oktober 2010). 
De winnaar gaat door naar het KNVB-regiotoernooi, dat wordt georganiseerd door sv Vaassen. 

Poule-D: 
In deze poule komen achttallen uit de groepen 7 en 8 uit die alleen uit meisjes bestaan. In deze poule wordt even-
eens op een half veld gespeeld. Dispensatie conform de regels bij poule A. 
De winnaar gaat door naar het KNVB-regiotoernooi, dat wordt georganiseerd door sv Vaassen. 

Poule-E: 
Zie tekst poule C, maar dan alleen meisjes uit de groepen 5 en 6. 
Bij onvoldoende deelname in poule E wordt na overleg met de school poule E bij poule C of D ingedeeld. 
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Poule-F: 
In deze poule kunnen zestallen uitkomen die zijn samengesteld uit leerlingen uit de lesgroepen 3 en 4. Deze teams 
mogen gemengd zijn, maar dat hoeft niet. Er zal gespeeld worden op een kwart veld.  
 
Poule-G: 
In deze poule kunnen vijftallen uitkomen die zijn samengesteld uit leerlingen uit lesgroep 1 en 2. Deze vijftallen 
mogen gemengd zijn, maar dat hoeft niet. Er zal gespeeld worden op een 4 x 4 veld, dit is een kwart speelveld, van 
ca. 20 x 40 mtr. Op de velden zal geen andere belijning worden aangebracht. De middenlijn en de doellijn van het 
veld zullen d.m.v. oranje pionnen worden aangegeven en er wordt gebruik gemaakt van z.g. minidoeltjes. 
 
KORT SAMENGEVAT: 
 
Poule A: groep 7 + 8 en eventueel groep 6, achttallen, selectie teams, half veld. 
Poule B:  groep 7 + 8 en eventueel groep 6, vrije keus, achttallen, half veld. 
Poule C: groep 5 en 6, zestallen, vrije keus, kwart veld.  
Poule D: groep 7 en 8, achttallen, alleen meisjes, half veld. 
Poule E: groep 5 en 6, zestallen, alleen meisjes, kwart veld. 
Poule F: groep 3 en 4, zestallen, vrije keus, kwart veld. 
Poule G: groep 1 en 2, vijftallen, vrije keus, kwart veld. 

Let op; Indien door scholen wordt ingeschreven met gemengde teams heeft de organisatie geen invloed op de                        
   samenstelling daarvan en kan daar derhalve ook niet op worden aangesproken. 

INSCHRIJVING 
Wij verzoeken u vriendelijk dit (deze) formulier(en) vóór 22 januari 2022 volledig ingevuld terug te sturen of af te 
geven indien uw school wil deelnemen. Na deze datum worden inschrijfformulieren niet meer in behandeling ge-
nomen. De organisatie moet om organisatorische redenen uitgaan van een maximaal aantal teams per school, dit 
betekent dat schoolteams eventueel kunnen worden teleurgesteld. 

Denkt u vooral aan de volledige naam, het geslacht en de geboortedatum van de leerling en in welke groep 
de leerling zit.  

Om tot een juiste poule-indeling te komen, verzoeken wij u de juiste inschrijfformulieren te gebruiken. Bij het in-
schrijven dient u er op te letten dat een leerling slechts in één team kan worden opgesteld. 

SCHEIDSRECHTERS en BEGELEIDING 
De wedstrijden in alle poules worden geleid door scheidsrechters die benaderd worden door de organiserende 
voetbalverenigingen. De scholen zelf dienen te zorgen voor voldoende begeleiding bij de verschillende teams. De 
organisatie kan b.v. niet worden aangesproken op vervoer van geblesseerde spelers naar een arts of ziekenhuis. 
Hiervoor is de begeleiding van het betreffende team zelf verantwoordelijk. Bovendien is het schoolvoetbal een 
schoolactiviteit waardoor de verantwoordelijkheid voor onderwijzer en leerlingen volledig ligt bij de school en niet bij 
de organiserende verenigingen. Deze kunnen dan ook niet aansprakelijk worden gesteld i.g.v. schade of ongeval. 
Mede hierom verzoeken wij u de inschrijfformulieren zo volledig mogelijk in te vullen omdat om verzekerings-
technische redenen deelnemers en begeleiding alleen dan verzekerd zijn als ze van te voren op de inschrijflijst zijn 
opgenomen. 
 
AVG 
Wij zijn genoodzaakt vertrouwelijk om te gaan met de persoonsgegevens die door de scholen aan ons worden 
verstrekt. Deze gegevens zullen alleen voor de winnaars van poule A, C en D moeten worden doorgeven aan de 
KNVB, hiervoor maken wij gebruik van de ingeleverde inschrijfformulieren. De overige inschrijfformulieren worden 
na het einde van de toernooien vernietigd. 
 
Omdat wij graag aandacht aan de toernooien willen geven en hiervoor gebruik maken van actiefoto’s van de deel-
nemers, gaan we ervan uit dat de scholen een akkoord van de ouders hebben voor het maken van deze actiefo-
to’s. Indien ouders uitdrukkelijk hebben aangeven dat zij hier niet mee akkoord zijn, dient dit door de school aan 
ons te worden doorgegeven. De foto’s worden geplaatst op de eigen internetsite, Facebook en in de plaatselijke 
media. 
 
 


