
Beste jongens en meisjes, onderwijzers en onderwijzeressen, 
 
Namens de 8 organiserende voetbalverenigingen uit de gemeente Epe te weten v.v. Emst, 
S.V. Epe, EZC ’84, KCVO, v.v. Oene, S.V. Vaassen, c.s.v. VIOS en S.V. Wissel, heten we jullie 
van harte welkom op alweer het 16e Autoschade De Wilde schoolvoetbaltoernooi van de 
gemeente Epe. In 2020 en 2021 gooide Corona roet in het eten, maar nu kan het weer. 
We zijn uitermate trots op het feit dat er door de 8 gemeentelijke voetbalverenigingen gezamenlijk 
weer een groot toernooi is georganiseerd. 
Hulde aan deze mensen en bij voorbaat dank aan de vele vrijwilligers die meewerken om een 
volwaardig schoolvoetbaltoernooi op poten te zetten. Ook een woord van dank aan de clubs die 
hun accommodatie voor dit toernooi beschikbaar hebben gesteld. 
 
Opnieuw prijzen wij ons gelukkig dat we ook dit jaar met een goed gevuld deelnemersveld het 
toernooi kunnen afwerken. Een duidelijk teken, dat het schoolvoetbaltoernooi nog altijd door 
iedereen gewaardeerd wordt. Als organisatie beschouwen we dat dan ook als een mooi 
compliment.  
Bij deze bieden wij jullie het complete wedstrijdprogramma van het schoolvoetbaltoernooi aan, 
waarin alle wedstrijden zijn opgenomen evenals het toernooireglement. Dit jaar spelen we 
uiteraard weer volgens de nieuwe pupillenspelvormen van de KNVB. Naast het reglement van de 
commissie is daarom ook die van KNVB toegevoegd. 
  
We starten op 30 maart a.s. bij s.v. Wissel met poule A. Deze club bijt het spits af en is gastheer 
van het koningsnummer van het schoolvoetbal, de jongenselftallen uit de groepen 7 en 8 trappen 
af om 13.30 uur. Dezelfde dag spelen bij c.s.v. VIOS de 2e teams of schaduwteams eveneens uit 
de groepen 7 en 8. Aanvang van dit toernooi is om 13.30 uur.  
Op 6 april is bij KCVO poule C aan de beurt, dat zijn de mixteams uit de groepen 5 en 6. Hier 
start het toernooi eveneens om 13.30 uur. Bij v.v. Emst zijn op 13 april de meisjes uit de groepen 
7 en 8 aan de beurt. In poule D trappen zij af om 13.30 uur. Een week later, op 20 april, speelt 
poule E in Oene, bij v.v. Oene. De meisjesteams uit de groepen 5 en 6 zijn dan te gast op 
sportpark “de Hoge Kamp”, aanvang van dit toernooi is 13.30 uur. Op 11 mei speelt poule F bij  
sv Epe.  
Bij sv Epe start het toernooi eveneens om 13.30 uur. Op woensdag 1 juni wordt het toernooi in 
poule G afgewerkt bij EZC’84 te Epe. Het toernooi voor 5-tallen gemengd groep 1-2 start die 
middag om 13.30 uur.  
De winnaars van poule A, poule C en poule D en van alle basisscholen uit de omliggende 
gemeenten mogen aantreden in de regiofinales. De regiofinales zijn de volgende stap naar het 
Nederlands Kampioenschap schoolvoetbal 2022.   
 
Mocht het slecht weer zijn op één van de speeldagen en de organisatie is genoodzaakt het 
toernooi af te gelasten, dan zet de organiserende vereniging zich maximaal in om het toernooi op 
een andere woensdagmiddag alsnog te laten plaatsvinden. U zult hierover dan zo snel mogelijk 
via de plaatselijke pers en de scholen worden geïnformeerd. 
 
Een bijzonder woord van welkom aan onze toernooisponsoren. Onze hoofdsponsor, 
Autoschadebedrijf de Wilde uit Vaassen, een kwalitatief hoogstaande schadehersteller en 
autospuiterij gevestigd op het industrieterrein Eekterveld in Vaassen. De Rabobank Noord 
Veluwe, die samenwerking op zowel sportief als zakelijk gebied hoog in haar vaandel heeft staan. 
Beide sponsoren zijn wij als organisatie zeer erkentelijk. Zonder de hulp van deze bedrijven is 
een toernooi als het onze niet meer te organiseren. Nogmaals, hartelijk dank daarvoor. 
 
En tot slot zijn er de vele vrijwilligers die zich beschikbaar hebben gesteld voor de organisatie. 
Clubhuismedewerkers, scheidsrechters, leden van de verschillende verenigingen die het uitzetten 
van de velden etc. hebben verzorgd etc. en de EHBO verlenen al jaren hun medewerking om 
zowel spelers als bezoekers een onvergetelijke dag te bezorgen. Opnieuw blijkt dat wij hier niet 
vergeefs om hulp vragen, velen hebben toegezegd hun steentje weer bij te dragen. Het kan dan 
ook niet anders of het toernooi zal opnieuw een daverend succes worden. 
 

Organisatie Autoschade de Wilde schoolvoetbaltoernooi Gemeente Epe. 



Een aandeel in elkaar

Kijk voor meer informatie op rabobank.nl/noordveluwe

Sport inspireert en verbindt. Daarom steunt de Rabobank de sporten waar we

allemaal graag naar kijken, maar ook de sport waar iedereen aan mee kan doen.

Daarom ondersteunen we met trots de breedtesport.

Rabobank Noord Veluwe sponsort het Schoolvoetbaltoernooi.
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Uitslagen 2019 
 
Poule A  
 
1. Gildeschool     Epe 
  
Winnaar Gerard Berkhoffbokaal:  Bengt Witterholt            St. Bernardusschool 
 
Poule B  
 
1. K. Norelschool    Epe 
 
Winnaar Gerard Berkhoff Bokaal:  Jesse Hatzmann            K. Norelschool 
 
Poule C  
 
1. St. Bernardusschool  Epe 
  
Winnaar Gerard Berkhoff Bokaal:  Esmee van Schoonhoven       Gildeschool 
 
Poule D 
 
1. Zuukerschool    Epe 
  
Winnaar Gerard Berkhoff Bokaal:  Eva Welink    Krugerstee 
 
 
Poule E 
 
1. St. Bernardusschool  Epe 
 
Winnaar Gerard Berkhoff Bokaal:  Nuria de Vries   Gildeschool 
 
 
Poule F 
 
1. Gildeschool                 Epe 
 
Winnaar Gerard Berkhoff Bokaal:  Bradley Palts               Krugerstee 
 
Poule G 
 
1. Gildeschool    Epe 
 
Winnaar Gerard Berkhoff Bokaal:  Quinn Wagenvoort   Gildeschool 



 

1B       

1A 

 

 

 

Veld 2 

 

Veld 3 

 

Accommodatie s.v. Wissel 
“Sportpark Ericaweg” 

Ericaweg 6, Epe 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Welkom bij s.v. Wissel 
 
 
Dit jaar wordt op woensdagmiddag 30 maart poule A van het schoolvoetbal in Wissel gespeeld. 
In poule A spelen de selectieteams van groep 7 en 8. Er hebben zich in totaal 8 teams 
ingeschreven. Wij heten alle spelertjes en hun supporters van harte welkom op ons mooie 
complex. 
 
Wij zijn een kleine, gezellige vereniging, waarbij het plezier in het voetbal voorop staat en er 
aandacht is voor iedereen, onafhankelijk van je voetbalkwaliteiten. Naast jongens spelen ook al 
vele jaren meisjes bij onze vereniging.  
 
We hebben een schitterend sportcomplex met drie kwalitatief goede velden. Op zaterdag spelen 
de jongens en meisjes van de jeugdelftallen hun wedstrijden en op zondag nemen de senioren 
het van de jeugd over.  
 
Door onze activiteitencommissie worden er nog veel andere leuke activiteiten georganiseerd 
waaronder het sinterklaasfeest, kerstontbijt, boerenkooltocht, jeugdkamp en de Witte Wieven-
tocht.  
 
Als het je leuk lijkt om bij s.v. Wissel te voetballen, kom dan eens langs op een dinsdagavond 
(van 18.00 uur tot 19.00 uur) en doe vrijblijvend mee aan een training. 
 
Kijk voor meer informatie op onze website www.svwissel.com . 
 
Wij wensen jullie een gezellige en sportieve voetbalmiddag. 
 
Pieter van Huffelen 
namens de jeugd van s.v. Wissel 
 
 
 

 
 
 

 

clubhuis  

Wissel 

http://www.svwissel.nl/


Poule A Selectieteams 8-tal groep 7 - 8  s.v.Wissel  30 maart ‘22  
 

Contactpersoon toernooileiding s.v. Wissel: Pieter van Huffelen     06 51 42 44 71 

 

Poule 1 - Veld 1a Poule 2 - Veld 1b  
1. Anne de Vries  1. School met de Bijbel Oene   
2. Gerardus Majella  2. ‘t Mozaiek   
3. Gildeschool  3. ‘t Hogeland  
4. Hogeweerdschool  4. W.G. van de Hulstschool  
   
   
 

Speelschema    Uitslag 
     

Poulewedstrijden     
13.30  -  13.45 uur 2-4   - 
13.47  -  14.02 uur 3-1   - 
14.04  -  14.19 uur 1-2   - 
14.21  -  14.36 uur 3-4   - 
14.38  -  14.53 uur  3-2   - 
14.55  -  15.10 uur 4-1   - 
     

     

Halve finales     
15.25  -  15.40 uur 
15.25  -  15.40 uur      

Nr. 1 poule 1 - nr. 2 poule 2        
Nr. 1 poule 2 - nr. 2. poule1 

A 
B 

 Veld 1a 
  Veld 1b 

       

 
 

  
 

 

Finales     
15.50  -  16.05 uur 
16.10  -  16.25 uur      

Verliezer A – Verliezer B 
 Winnaar A – Winaar B 

Troostfinale 
Finale 

 Veld 1a 
 Veld 1a 

 

 
 

ca. 16.30 uur Prijsuitreiking 
 

 
KLEEDKAMERS GRAAG SCHOON ACHTERLATEN A.U.B. ! 

AFVAL IN DE AFVALBAKKEN! 
 



                                                                                                     Accommodatie c.s.v. VIOS 
 “Sportcomplex de Kouwenaar” 

 Woenstijnweg Vaassen 
 

Welkom bij c.s.v. VIOS! 

Leuk dat je er vandaag bij bent om samen met je klasgenoten een potje te 
voetballen! Of je nou vaker voetbalt of eigenlijk nooit, wij van VIOS vinden 
het super dat je er bent vandaag! 
 
We hopen dat je vandaag een leuke dag hebt en dat je veel plezier beleeft 
aan het voetballen met je klasgenoten. Naast dat we het schoolvoetbal 

organiseren, hebben we natuurlijk ook onze teamtrainingen en wedstrijden op zaterdag. De 
laatste tijd hebben zich veel meisjes en jongens bij VIOS aangemeld om te komen voetballen. 
We hebben inmiddels veel jongensteams, meisjesteams en gemengde teams. Voor ieder wat 
wils dus! Voor de jongens en meisjes tot en met 6 jaar is er de VIOS Kidsclub, dat is echt heel 
gaaf!  

Plezier staat voorop 

Wij vinden het vooral belangrijk dat je plezier hebt in het voetballen. Daarnaast organiseren we 
jaarlijks ook allerlei andere activiteiten waarbij 'plezier' voorop staat. Het ouder- kindtoernooi, het 
pupillenkamp, het sinterklaasfeest, het Kidsclub Event en het schoolvoetbaltoernooi zijn hier een 
goed voorbeeld van. 

Om het voetbal ook bij minder weer mogelijk te maken hebben wij een kunstgrasveld aan laten 
leggen. Nu kan er bijna altijd op dit veld worden getraind en op de zaterdag wedstrijden worden 
gespeeld. 

Lid worden? 

C.s.v. VIOS heeft op dit moment ruim 600 leden, maar dit kunnen er natuurlijk altijd meer worden! 
Lijkt het je leuk om bij VIOS te komen voetballen of heb je vragen over onze club? Dan kun je 
natuurlijk langskomen of een mailtje sturen naar info@viosvaassen.nl.  

Wij kunnen altijd met jou en je ouders een afspraak maken. Natuurlijk mag je ook een keer met 
een vriendje of vriendinnetje, die al bij VIOS voetbalt, meegaan,om bij een training te kijken of om 
zelf mee te trainen! Op www.viosvaassen.nl staat nog véél meer informatie over de club. 

 

 

mailto:info@viosvaassen.nl
http://www.viosvaassen.nl/


Poule B 8-tallen gemengd groep 7 – 8 c.s.v.VIOS  d.d. 30-03-2022  
 

Contactpersoon toernooileiding c.s.v. VIOS:  Hiddo de Vries  06 – 21304329 
 

Poule 1 - Veld 1A Poule 2 - Veld 1B Poule 3 – Veld 2A 
1. De Violier 1 1. St. Bernardusschool  1. K. Norelschool  
2. Nieuwe Wisselseschool 2 De Violier 2 2. de Sprenge Emst 
3. Hogeweerdschool 3. W.G. v.d. Hulstschool 3. De Violier 3 
4. t Mozaïek 1 4. de Sprenge Vaassen 4. Gerardus Majella 
   

Poule 4 – Veld 2B   
1. OBS de Bongerd    
2. ‘t Mozaïek 2   
3. Jenaplanschool ’t Hogeland   
4. De Violier 4   
   

Speelschema    
    

Poulewedstrijden Poule nummers   
13.30  -  13.43 uur 1 - 2    
13.45  -  13.58 uur 3 - 4   
14.00  -  14.13 uur 4 - 2   
14.15  -  14.28 uur 3 - 1   
14.30  -  14.43 uur 1 - 4   
14.45  -  14.58 uur 2 - 3   
    
Kruisfinales    
15.20 - 15.33 uur Nr. 1 poule 1 – Nr. 2 Poule 4 AA Veld 1A 
15.20 - 15.33 uur Nr. 1 poule 2 – Nr. 2 Poule 3 BB Veld 1B 
15.20 - 15.33 uur Nr. 1 poule 3 – Nr. 2 Poule 2 CC Veld 2A 
15.20 - 15.33 uur Nr. 1 poule 4 – Nr. 2 Poule 1 DD Veld 2B 
    

    
Halve finales    
16.00 – 16.13 uur    Winnaar AA - Winnaar BB EE Veld 1A 
16.00 – 16.13 uur  Winnaar CC - Winnaar DD FF Veld 1B 
    
Finales    
16.30 - 16.43 uur   Verliezer EE - Verliezer FF  Troostfinale Veld 1B 
    
16.30 - 16.43 uur    Winnaar EE  -  Winnaar FF Finale Veld 1A 
 
 
 

Prijsuitreiking direct na laatste wedstrijd <> 17.00 uur 

 
 
Accommodatie c.s.v. VIOS,  sportpark “de Kouwenaar”   Woestijnweg    Vaassen  

 



Accommodatie vv KCVO 
“Sportpark de Egelbeek” 

                                                                                                             Kouwenaarspad Vaassen 
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Beste kinderen, ouders en verzorgers, 
 
Hartelijk welkom bij KCVO, leuk dat jullie er zijn! We gaan er een leuke, sportieve middag van 
maken met elkaar en we wensen jullie veel succes. 
 
Meer over KCVO 
Als jullie tussen de wedstrijden door even tijd hebben, vertellen wij graag iets meer over onszelf. 
Bij onze voetbalvereniging horen namelijk heel veel kinderen. Wij vinden het belangrijk dat zij 
veel plezier maken met elkaar en daar doen wij ons uiterste best voor. 
 
‘Voetbalschool’ voor kinderen 
Als je bij ons komt voetballen, begin je in de ‘voetbalschool’. Dat betekent dat je veel kunt leren 
van goede trainers en leiders. Niet alleen over voetballen, maar ook over winnen, verliezen en 
respect hebben voor elkaar.  
 
Activiteiten 
Wij trainen twee keer in de week en op zaterdag spelen we een wedstrijd. Daar omheen 
organiseren we eigenlijk van alles, zeker als het ‘winterstop’ is, in de maanden december en 
januari. Dan zorgen we voor een speciaal winterprogramma vol leuke activiteiten. Aan het eind 
van het seizoen, meestal in juni, gaan we met z’n allen een weekend op kamp. Dat is één heel 
groot feest. 
 
Bijna altijd voetballen 
Voetballen, dat vinden wij allemaal het allerleukst. Gelukkig hebben we een mooie kunstgrasmat, 
waardoor dat bijna altijd kan. Ook hebben we een klein omheind kunstgrasveld, de 
Hypotheekshop Arena. Wist je dat de jongste KCVO’ers hierin ‘World Cup’-wedstrijden spelen 
tegen elkaar?  
 
Zwart-Wit 
Wij spelen in een wit shirt met een zwarte V, zwarte broek en zwarte kousen. Deze kleding en 
een trainingspak krijg je in bruikleen van de club zodra je lid bent. We moeten je er wel voor 
waarschuwen dat je vanzelf gaat houden van de kleuren zwart en wit! Daar is niet zo veel aan te 
doen. 
 
Welkom! 
Als je het leuk vindt, ben je van harte welkom nog eens terug te komen op ons sportveld. Je kunt 
samen met je vader, moeder of verzorger altijd komen kijken. Dat kan op een zaterdag, maar ook 
op een trainingsdag. Als je wilt weten welk moment leuk is voor jou, of als je andere vragen hebt, 
mail dan naar wedstrijdsecretaris@kcvo.nl. 
 
Namens v.v. K.C.V.O., Jan van Bussel en Laurens Betting 



Poule C 6-tallen gemengd groep 5 - 6 vv KCVO d.d. 6 april 2022 
 

Contactpersonen toernooileiding v.v. K.C.V.O.:  Jan van Bussel  06 - 28 24 49 89,  
                                                                            Laurens Betting 06 - 13 92 59 79 

 
Poule 1 - Veld 1A 

 
Poule 2 - Veld 1B 

 
Poule 3 – Veld 1C 

1. Anne de Vries 1  1. de Sprenge 1 Emst 1. Gerardus Majella 1 
2. K. Norelschool 1 2. Hogeweerdschool 1 2. ’t Mozaïek 2 
3. OBS de Bongerd 1 Oene 3. ’t Mozaïek 1 3. Hogeweerdschool 2 
4. Sterrenschool 1 Vaassen  4. W.G. v.d. Hulstschool 1 4. De Violier 2  
5. ’t Hogeland 1 Epe  5. De Violier 1 5. W.G. v.d. Hulstschool 2 
   
   

Poule 4 – Veld 1D Poule 5 - Veld 2A Poule 6 – Veld 2B 
1. W.G. v.d. Hulstschool 3  1. De Violier 4 1. School met de bijbel 2 Oene 
2. De Violier 3 2. School met de bijbel 1 Oene 2. de Sprenge Vaassen 2 
3. Gerardus Majella 2 3. St. Bernardusschool 1 3. De Violier 5 
4. Hogeweerdschool 3 4. de Sprenge Vaassen 1 4. Gildeschool 2 
5. ‘t Mozaïek 3 5. Gildeschool 1 5. St. Bernardusschool 2 
   
   

Speelschema    
    

Poulewedstrijden   Uitslag 
13.30 - 13.44 uur 2-5  - 
13.45 - 13.59 uur 3-4  - 
14.00 - 14.14 uur 5-1  - 
14.15 - 14.29 uur 4-2  - 
14.30 - 14.44 uur 3-1  - 
14.45 - 14.59 uur 5-4  - 
15.00 - 15.14 uur 1-2  - 
15.15 - 15.29 uur  3-5  - 
15.30 - 15.44 uur 1-4  - 
15.45 - 15.59 uur 3-2  - 
    
Kruisfinales    
16.15 - 16.29 uur      Nr. 1 poule 1 - Nr. 1 poule 5 AA Veld 1A 
16.15 - 16.29 uur Nr. 1 poule 2 - Nr. 1 poule 6 BB Veld 1B 
16.15 - 16.29 uur Nr. 1 poule 3 - Nr. 2 *1 CC Veld 1C 
16.15 - 16.29 uur Nr. 1 poule 4 - Nr. 2 *2  DD Veld 1D 

    
Halve finales    
16.40 - 16.54 uur Winnaar AA - Winnaar BB EE Veld 1A 
16.40 - 16.54 uur Winnaar CC - Winnaar DD FF Veld 1B 
    
Finales    
17.05 - 17.19 uur   Verliezer EE - Verliezer FF Troostfinale Veld 1B 
17.05 - 17.19 uur   Winnaar EE - Winnaar FF Finale Veld 1A 

    

Prijsuitreiking ca. 17.30 uur 
 

*1 - De beste nummer 2 gerekend over alle poules. 
*2 - De tweede beste nummer 2 gerekend over alle poules. 
 
Toelichting: De 2 beste nummers 2 worden berekend op basis van het aantal punten, doelsaldo 
en doelpunten voor. 

 



Reglement “Autoschadebedrijf de Wilde” schoolvoetbaltoernooi 
 

1. Het "Autoschadebedrijf de Wilde" Schoolvoetbaltoernooi wordt georganiseerd door de 
volgende voetbalverenigingen: v.v. Emst, S.v. Epe, E.Z.C. '84, KCVO, v.v. Oene, S.v. 
Vaassen, c.s.v. V.I.O.S. en s.v. Wissel.  

2. De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen en bepalingen van de KNVB 
conform het door de schoolvoetbalorganisatie aan u verstrekte KNVB 
schoolvoetbalreglement dat u gelijktijdig met het inschrijfboekje heeft ontvangen.  

3. Deelname aan dit toernooi is geheel op eigen risico. Verantwoordelijkheid voor de 
deelnemende leerlingen ligt bij de school c.q. leerkrachten van de scholen en niet bij de 
organisatie van het schoolvoetbal, deze laatste kan nimmer aansprakelijk gesteld worden 
voor schade dan wel letsel van deelnemers of haar begeleiders.  

4. Elke school dient zelf te zorgen voor voldoende begeleiding bij de deelnemende teams.  

5. De wedstrijden worden gespeeld op de velden, tijden etc. volgens het schema zoals 
opgenomen in het programmaboekje.  

6. De kampioenen van de gemeente Epe (poule A, poule C en poule D) mogen meedoen aan 
de wedstrijden om het regiokampioenschap.  

7. Indien het toernooi om wat voor reden op de geplande datum niet door kan gaan, zet de  
organiserende vereniging zich optimaal in om het toernooi op een ander woensdagmiddag 
alsnog te laten plaatsvinden.  

8. Voor indeling in poule A, C en D zijn criteria gesteld m.b.t. leeftijd. Zie hiervoor het KNVB  
schoolvoetbalreglement. T.a.v. de andere poules verzoeken wij u te handelen naar de 
intentie van de leeftijdsgroepen omdat anders de organisatie de regels zal moeten 
aanscherpen.  

9. De teams zijn verplicht te spelen in uniforme sportkleding. Het eerstgenoemde team draagt er  
zorg voor dat er voldoende onderscheid van tenue is. Bij de toernooileiding zijn hesjes te 
leen. De aanvoerders dragen een duidelijk zichtbare band om de linkerarm.  

10. De begeleiders van alle deelnemende teams worden geacht ruim voor aanvang van hun 
eerste wedstrijd zich te melden bij het toernooi-secretariaat.  

11. De wedstrijden in alle poules (conform reglement KNVB) worden geleid door scheidsrechters 
of spelbegeleiders die benaderd worden door de organisatie.  

12. Er wordt niet getost. Het eerstgenoemde team heeft de aftrap bij aanvang van de wedstrijd 
en het andere team heeft de doelkeuze. Afwijkingen door de toernooileiding zijn hierop 
mogelijk.  

13. Tijdens de wedstrijden is "coachen" binnen het speelveld niet toegestaan. Teamleiding mag 
het speelveld alleen betreden wanneer het spel stilligt en na toestemming van de 
scheidsrechter. Doorwisselen is toegestaan, wel moeten alle wisselingen plaatsvinden na 
aangeven teken teamleiding en na toestemming van de scheidsrechter.  

14. De eindstand in de poule(s) word bepaald door het totale aantal behaalde wedstrijdpunten. 
Voor een gewonnen wedstrijd behaalt men 3 punten, bij gelijkspel 1 punt en bij verlies 0 
punten. Bij gelijk eindigen in een poule biedt het KNVB schoolvoetbalreglement uitkomst.  

15. Indien een kwartfinale, halve finale of een finalewedstrijd met een gelijke stand eindigt, zal er 
5 minuten worden verlengd. Indien er dan nog een gelijke stand is, zullen er door elk team 
eerst 5 strafschoppen genomen worden. Indien er dan nog geen beslissing is wordt er door 
de teams om en om een strafschop genomen totdat er een beslissing is.  



Reglement “Autoschadebedrijf de Wilde” schoolvoetbaltoernooi 
 

16. De wedstrijden worden centraal geleid, d.w.z. ze beginnen en eindigen gelijktijdig na een 
fluitsignaal van het toernooi-secretariaat via de geluidsinstallatie. Er wordt geen rekening 
gehouden met blessuretijd, tijdrekken etc. Het team dat zich te laat meldt of in het geheel niet 
komt opdagen, wordt geacht de wedstrijd te hebben verloren met 3-0. Vaststelling hiervan 
vindt plaats door de scheidsrechter die voor de wedstrijd is aangewezen.  

17. In het wedstrijdschema is geen tijd ingeruimd, tussen de wedstrijden, voor het wisselen van 
teams. Zorg dus dat iedereen van het team ruim op tijd aanwezig is voor de te spelen 
wedstrijd, zodat zo min mogelijk tijd verloren gaat en een vlotte doorgang mogelijk is.  

18. Wanneer een team met ongerechtige spelers uitkomt, wordt de wedstrijd ongeldig verklaard 
en wordt de uitslag reglementair vastgesteld op 3-0 voor de tegenpartij.  

19. Wanneer een speler door een scheidsrechter uit het veld wordt gestuurd, kan deze 
uitgesloten worden voor de eerstvolgende wedstrijd of uitgesloten van verdere deelname aan 
het toernooi voor de dag waarop wordt gespeeld. Dit ter beoordeling van de toernooileiding.  

20. In poule A kan er gewisseld worden van speelhelft tijdens de wedstrijd. De toernooileiding 
bepaalt dit per toernooi, afhankelijk van de weersomstandigheden. In de overige poules 
wordt tijdens de wedstrijd niet gewisseld van speelhelft.  

21. Toeschouwers worden geacht niet tussen de velden te gaan staan kijken omdat de zijlijn 
tevens zijlijn is voor het andere speelveld en zij dan in het speelveld staan. Het is de 
begeleider(s) wel toegestaan aan de zijlijn tussen velden in te staan.  

22. leder team dient er voor te zorgen dat de velden en de toegewezen kleedkamer schoon 
blijven. Protesten tegen scheidsrechterlijke beslissingen zijn niet toegestaan.  

23. Voor elke poule moeten tenminste 3 teams worden ingeschreven anders zullen geen 
wedstrijden worden vastgesteld.  

24. In het KNVB schoolvoetbalreglement wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende 
poules. Spelregels en uitleg t.a.v. deze wedstrijden kunnen onderling verschillen.  

25. De organisatie neemt geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van het zoekraken van 
kledingstukken en/of diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen. De team begeleiding 
zorgt voor inname van waardevolle spullen (horloge, geld e.d.) waardoor deze niet zonder 
toezicht in de kleedkamers achterblijven.  

26. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooileiding. De uitspraak is 
bindend. Protesten worden niet in behandeling genomen.  

 



BIJZONDERHEDEN REGLEMENT KNVB SCHOOLVOETBAL 
 
Deze reglementen gelden vanaf de eerste voorronde tot en met de landelijke finales KNVB 
Schoolvoetbal. Bij het KNVB Schoolvoetbal zijn dezelfde regels van kracht als bij de andere 
competities die door de KNVB worden georganiseerd, maar er zijn een paar bijzonderheden. Die 
staan hierin vermeld. Zie ook www.knvb.nl/schoolvoetbal 
 
8 TEGEN 8 GROEPEN 7 EN 8 - Poule A, Poule B en Poule D 
 
1. Reglementen 

De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen en bepalingen van de KNVB. 
2. Deelname 

Speelgerechtigd zijn teams van jongens en meisjes die in groep 7 of 8 zitten en op dezelfde 
school onderwijs volgen. Deze kinderen zijn geboren op of na 1 oktober 2009. Er mogen 2 
kinderen mee doen per team die maximaal 1 jaar ouder zijn (zgn. ‘doublures’, deze zijn 
geboren op of na 1 oktober 2008). In overleg met het desbetreffende district kunnen 
maximaal 2 scholen samengevoegd worden om één schoolvoetbalteam te vormen. Dit in 
verband met toenemende krimpgebieden. 

3. Gemengd spelen 
Jongens en meiden mogen in hetzelfde schoolteam spelen. Dergelijke teams spelen mee met 
teams welke geheel uit jongens bestaan. 

4. Niet wisselen van team 
Wanneer een school zich heeft ingeschreven met meer dan één team, mogen spelers niet 
worden overgeheveld van de ene naar de andere ploeg. Dat is evenmin toegestaan wanneer 
de andere teams van de school zijn uitgeschakeld. 

5. Ongerechtige spelers 
Komt een team met ongerechtige spelers uit, dan wordt de wedstrijd ongeldig verklaard en 
heeft de tegenpartij met 3-0 gewonnen. Ongerechtige spelers zijn spelers die : 
- Niet op de basisschool zitten welke het team vertegenwoordigt. 
- Niet tot de groepen behoren welke het team vertegenwoordigt. 
- Niet op de spelersopgave staan die vooraf bij de organisatie ingediend is. 

6. Gelijke stand in de poule 
Wanneer twee of meer ploegen gelijk zijn geëindigd in hun poule, moet een van de volgende 
criteria - in de hier onderstaande volgorde - uitkomst bieden: 

• Het onderlinge resultaat 
• Is dat ook gelijk, dan geldt: Het doelsaldo. 
• Is dat gelijk, dan geldt: Het hoogste aantal gescoorde doelpunten. 

Leveren deze criteria nog geen winnaar op, dan volgt de beslissing door het nemen van 
strafschoppen. 

7. Strafschoppen (9 meter) 
Van elk team nemen om en om vijf verschillende spelers volgens het ABAB principe een 
strafschop. Benutten de teams evenveel strafschoppen, dan wordt daarna door elk team 
beurtelings een strafschop genomen, totdat een beslissing valt. De extra strafschoppen 
worden genomen door spelers die niet aan de reeks van vijf strafschoppen hebben 
deelgenomen. Hebben alle spelers een strafschop genomen en is de beslissing nog niet 
gevallen, dan mogen weer de deelnemers aan bod komen die bij een van de eerste vijf 
penalty’s van hun team waren betrokken. 

8. Wedstrijdduur 
De wedstrijden duren minimaal 2 x 10 minuten. Er wordt geen gebruik gemaakt van een time-
out. Tijdens de voorrondes kan de organisatie hiervan afwijken, mits vooraf gecommuniceerd 
aan de deelnemende teams. Na de eerste helft wisselen de teams onmiddellijk van 
speelhelft. Er is dus geen rusttijd. Er wordt ook niet getost. Het eerstgenoemde team neemt 
de aftrap en het andere team kiest welk doel het wil verdedigen. 

9. Gelijke stand 
Staat na een kruisfinale of de finale een gelijke stand op het bord (eventueel na verlenging, 
zie commissie reglement), dan volgt een strafschoppenserie zoals omschreven bij regel 7. 

 



BIJZONDERHEDEN REGLEMENT KNVB SCHOOLVOETBAL 
 
10. Straftijdregeling 

Er is een straftijdregeling 5 minuten van toepassing. 
11. Uit het veld gestuurd 

Een speler die door de scheidsrechter uit het veld wordt gestuurd, mag niet meedoen aan de 
volgende wedstrijd. 

12. Spelerslijst 
Voor het begin van elke toernooi geeft een vertegenwoordiger van de school aan het 
wedstrijdsecretariaat een lijst met daarop vermeld: voor- en achternaam, geboortedatum en 
geslacht van de deelnemers. De spelerslijst dient ondertekend te worden door het 
schoolhoofd. Deze spelerslijst is ook van toepassing tijdens de districtsfinales en de landelijke 
finale. Er mogen dan geen spelers meer aan worden toegevoegd. 

13. Kleding 
De spelers van een team dragen sportkleding. Zij beschikken ook over een reserveshirt met 
een afwijkende kleur (Deze regel geldt tijdens de regiofinales). 

14. Niet aanwezig 
Is een team niet op het veld aanwezig wanneer de wedstrijd moet beginnen, dan heeft de 
tegenpartij met 3-0 gewonnen. 

15. Leiding 

• De wedstrijd staat onder leiding van een pupillenscheidsrechter van minimaal 13 jaar. 

• De wedstrijden in de districtsfinales worden zoveel mogelijk geleid door scheidsrechters 
die vallen onder de KNVB districten waartoe de deelnemende scholen behoren. 

16. Wisselen 
Doorwisselen is toegestaan. Bij 8 tegen 8 met een maximum van 3 spelers. Tijdens de 
voorrondes wijkt de organisatie hiervan af. 

17. Toernooileiding 
De toernooileiding beslist in gevallen waarin dit reglement niet voorziet. 

18. Balgrootte 
Er wordt gespeeld met balgrootte nummer 5, gewicht 320 gram. 

19. Veldafmeting 
De wedstrijden worden gespeeld op een veld van 64 x 42,5 m (bijna 1/2 veld). 
Doelgrootte 5 x 2m 

20. Aftrap  
De aftrap wordt genomen door één van de teams in het midden van het veld. Beide teams 
starten vanaf eigen helft. Er kan direct gescoord worden vanaf de aftrap.  

21. 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. 

22. 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.  

23. 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.  

24. Doelpunt 
Na een doelpunt vindt er een aftrap plaats door één van de teams in het midden van het veld. 
Beide teams starten vanaf eigen helft. Er kan direct gescoord worden vanaf de aftrap.  

25. Uitbal 
Bij een uitbal wordt het spel hervat door in te dribbelen. Nadat de bal is ingedribbeld kan er 
direct worden gescoord door de speler die indribbelt.  
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26. Vrije bal  
Een vrije bal mag gepasst, ingedribbeld, of geschoten worden.  
27. 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.  
28. Afstand  
De tegenstander staat minimaal op 5 meter afstand bij elke spelhervatting.  
29. Speeltijd 
De speeltijd wordt bepaald door de toernooileiding  
30. Keepersgebied  
Het advies luidt om het keepersgebied te markeren op de zijlijn - ter hoogte van de zijkant van de 
16 meter - met twee afwijkende kleur pionnen. Het keepersgebied geeft aan tot waar de keeper 
de bal in de handen mag hebben en tot waar de achterbal genomen mag worden.  
31. Buitenspel  
De buitenspelregel is niet van toepassing.  
 
6 TEGEN 6: GROEPEN 5 EN 6 - Poule C en E 

GROEPEN 3 EN 4 - Poule F 
5 TEGEN 5:  GROEPEN 1 EN 2 - Poule G  
 
(Afwijkingen t.o.v bovenstaande regels) 
 
1. Deelname 
Groepen 5 en 6 
Speelgerechtigd zijn teams van jongens en meisjes die in groep 5 of 6 zitten en op dezelfde 
school onderwijs volgen. Deze kinderen zijn geboren op of na 1 oktober 2011.  
Er mag 1 kind meedoen per team dat maximaal 1 jaar ouder is (zgn. ‘doublures’, deze zijn 
geboren op of na 1 oktober 2010). 
Groepen 3 en 4 
Speelgerechtigd zijn teams van jongens en meisjes die in groep 3 of 4 zitten en op dezelfde 
school onderwijs volgen. Deze kinderen zijn geboren op of na 1 oktober 2013. 
Er mag 1 kind meedoen per team dat maximaal 1 jaar ouder is (zgn. ‘doublures’, deze zijn 
geboren op of na 1 oktober 2012). 
Groepen 1 en 2 
Speelgerechtigd zijn teams van jongens en meisjes die in groep 1 of 2 zitten en op dezelfde 
school onderwijs volgen. Deze kinderen zijn geboren op of na 1 oktober 2015. 
Er mag 1 kind meedoen per team dat maximaal 1 jaar ouder is (zgn. ‘doublures’, deze zijn 
geboren op of na 1 oktober 2014). 
 
In overleg met het desbetreffende district kunnen maximaal 2 scholen samengevoegd worden om 
één schoolvoetbalteam te vormen. Dit in verband met toenemende krimpgebieden. 
2. Strafschoppen 
De afstand van de strafschoppen is 7 meter. 
3. Balgrootte 
Er wordt gespeeld met balgrootte nummer 4, gewicht 290 gram. 
4. Veldafmeting 
De wedstrijden worden gespeeld op een veld van 42,5 x 30 m (bijna 1/4 veld). 
Doelgrootte groepen 3, 4, 5 en 6, Poule C, E en F, 5 x 2m 
Doelgrootte groepen 1 en 2, Poule G, 3 x 1m 

 
 



Accommodatie v.v. Emst 
                                                                                “Sportpark ’t Hanendârp” 

                                                                     Hanendorperweg 
                                                  Emst 

 

 

 

Voetbalvereniging Emst 
 
We vinden het wederom een eer om jullie op woensdag 13 april te mogen ontvangen op ons 
sportpark in Emst, waar de wedstrijden van de D-poule  zullen plaatsvinden.   
 
Ons sportpark heeft de laatste jaren een complete metamorfose ondergaan.  Het clubgebouw is 
volledig vernieuwd en we hebben prachtige kleedruimtes gerealiseerd. Ook de 
parkeergelegenheid is onder handen genomen en dit alles is gedaan door onze eigen leden.   
 
Gemoedelijkheid hoort bij onze vereniging. Iedereen is welkom. Of je nu een hele goede 
voetballer of voetbalster bent of een minder goede.  Deze filosofie herkennen wij ook in het 
schoolvoetbal van de gemeente Epe en dat is een belangrijke reden dat we met veel 
enthousiasme dit toernooi helpen organiseren.   
 
We hopen dan ook dat jullie een prachtige middag zullen hebben en dat we met z’n allen leuke 
wedstrijden mogen zien, maar bovenal dat dit op een sportieve en plezierige manier gebeurt. 
 
 
Jeudbestuur vv. Emst 
 



Poule D vv Emst d.d. 13 april 2022 
 
  

 

      Contactpersoon toernooileiding  vv. Emst   G.J. Buitenhuis     06 27228271 
 
 

      Poule 1 - Veld 1                                      Poule 2 - Veld 2  

1. W.G.v.d.Hulstschool 
2. School m/d Bijbel   
3. Hogeweerdschool 

1. Gildeschool 
2. ’t Mozaiek 
3. Anne deVries  

 

 

Speelschema 
(Volledige 
competitie) 

  
 

Uitslag 

     
Poulewedstrijden 

 
  

 
 

13.30  -  13.45 uur 1-2   - 
13.50  -  14.05 uur 3-1   - 
14.10  -  14.25 uur 3-2   - 
14.30  -  14.45 uur 2-1   - 
14.50  -  15.05 uur 1-3   - 
15.10  -  15.25 uur 2-3   - 

 

 

Eindwedstrijden         Uitslag 

15.35  - 15.55 Nummers 3  van poule 1 en 2  Veld 1                                            -  

16.00 – 16.20 Nummers 2 van poule 1 en 2  Veld 2                                            - 

16.00 – 16.20 Nummers 1 van Poule 1 en 2  Veld 1                                            - 

 

 

   

ca. 16.30 uur Prijsuitreiking 
 

KLEEDKAMERS GRAAG SCHOON ACHTERLATEN A.U.B. ! 
AFVAL IN DE AFVALBAKKEN! 

   



                                                                                                                       Accommodatie  

                                                                                                     v.v.Oene 

                                                                                                                      Sportpark “de HogeKamp” 

                                                                                                                      Deventerweg 2   Oene      

                                                                                                                   

Welkom op sportpark  ‘de Hoge Kamp ‘ in Oene 

Na twee jaar geen schoolvoetbaltoernooien in verband met Corona mag het dan weer eindelijk. 

Dit jaar zijn wij gastheer voor het gemeente Epe schoolvoetbaltoernooi poule E, de meisjes 

teams uit groep 5 en 6.  Wij heten graag alle teams en uiteraard ook meesters, juffen, ouders , 

opa’s en oma’s en alle verdere supporters van harte welkom.                                                                                       

Namens de vv Oene hebben wij weer ons uiterste best gedaan om voor jullie een leuk toernooi te 

organiseren.  Wij hopen dan ook dat jullie een hele leuke middag zullen hebben waarin jullie 

natuurlijk allemaal gaan strijden om die felbegeerde wisselbeker. De laatste “beste speelster van 

het toernooi “ in poule E was Nuria de Vries van de Gildeschool, wie wordt haar opvolgster?                      

Maar uiteraard is plezier hebben natuurlijk het allerbelangrijkste. Dit geldt ook voor onze 

scheidsrechters.  Zij zijn vrijwillig aanwezig om jullie wedstrijden zo goed mogelijk te begeleiden. 

We hopen dan ook dat jullie, maar met name jullie ouders het ook accepteren dat deze 

vrijwilligers misschien een foute beslissing kunnen nemen.  Iedereen maakt fouten dus 

respecteer het als de scheidsrechter het misschien een keertje verkeerd heeft.                                                                                                              

V.V. Oene vindt  het ontzettend leuk dat we weer eens een meisjestoernooi hebben. Wij hebben 

namelijk al jaren ervaring met dames/meisjes voetbal. Al  sinds de begin jaren ’80 hebben wij een 

damesteam. De damesafdeling is binnen onze vereniging enorm gegroeid. Op dit moment zijn 6 

van onze 23 teams dames of meisjes elftallen. Daarnaast spelen er ook nog diverse meisjes mee 

in jongsteams. Je ziet dus dat het meisjesvoetbal een hele belangrijke afdeling is geworden 

binnen onze vereniging. Wij zorgen ervoor dat al deze teams 2 keer in de week kunnen trainen 

onder begeleiding van goede trainers. En natuurlijk spelen ze op zaterdag hun 

competitiewedstrijden. Lijkt het je leuk om ook op voetbal te gaan kom dan gerust eens langs op 

een trainingsavond. Je mag bij ons een maand lang gratis mee trainen om te kijken of je voetbal 

wel echt leuk vindt. Wil je lid worden, kijk dan voor een aanmeldingsformulier op onze website 

www.vvoene.nl 

Namens de v.v. Oene,  Arjan Gerrits en Gerwin Konijnenberg 

 

     Veld 2 

 

Kunstgras 

      Veld 1        

 

 

 

                            

 

 



Poule E 6-tallen meisjes groep 5-6 vv Oene    d.d. 20 april 2022 

      Contactpersoon toernooileiding vv Oene: Gerwin Konijnenberg 06-12692484 

Poule A  ( veld 1 )                 Poule B ( veld 2 ) 

1 Gerardus Majella 1                    1 ’t Mozaïek 1 

2 Gildeschool 1                             2 Anne de Vries 1 

3 De Sprenge Emst 1                   3 Gerardus Majella 2 

4 Hoge Weerdschool 1                 4 Sterrenschool Geerstraat 1 

 

Tijd:                        Wedstrijd :                                                     Veld: 

13.30 – 13.50 uur     Gerardus Majella 1 - Gildeschool 1                     1                      

                              ‘t Mozaïek 1 -  Anne de Vries 1                                    2 

13.52 – 14.12 uur         De Sprenge Emst 1  -  Hoge Weerdschool 1               1  

                               Gerardus Majella 2 - Sterrenschool Geerstraat 1         2     

14.14 – 14.34 uur         Hoge Weerdschool 1 -  Gildeschool 1                          1 

                               Sterrenschool Geerstraat 1 - Anne de Vries 1              2 

14.36 – 14.56 uur         De Sprenge Emst 1 -  Gerardus Majella 1                    1 

                               Gerardus Majella 2 -  ’t Mozaïek 1                              2 

14.58 – 15.18 uur         Gerardus Majella 1 -  Hoge Weerdschool 1                 1 

                               ’t Mozaïek 1 - Sterrenschool Geerstraat 1                  2 

15.20 – 15.40 uur         Gildeschool 1 - De Sprenge Emst 1                             1 

                               Anne de Vries 1 -  Gerardus Majella 2                          2 

16.00 - 16.20 uur         Nr. 1 Poule A – Nr. 1  Poule B  ( plaats 1 en 2 )            1 

                               Nr. 2 Poule A – Nr. 2 Poule B  ( plaats 3 en 4 )            2 

 

                               Prijsuitreiking ca. 16.30 uur. 

 

 



Accommodatie SV Epe,  
Sportpark “De Wachtelenberg”   

Sportlaan Epe 

 

 
 
              Ingang 
             Sportlaan 

 
Welkom bij SV Epe op sportpark “De Wachtelenberg”. 
 
Dit jaar wordt er op ons sportpark gespeeld door de 6-tallen vrije keus, uit de groepen 3 en 4. 
Dit gebeurd volgens de nieuwe wedstrijdvormen pupillenvoetbal, dit betekent dat er 2 teams 
van 6 spelers op een kwart veld spelen. Voor deze toernooimiddag hebben zich 25 teams 
aangemeld, waardoor er ca. 190 spelers en speelsters actief zullen zijn. 
 
SV Epe, opgericht op 1 augustus 1939, is een vereniging met een rijke historie.  
Op dit moment telt de vereniging ca. 600 leden, waarvan er ca. 450 leden actief zijn, en tevens 
een groot aantal donateurs. SV Epe is hiermee één van de grootste verenigingen uit de 
gemeente Epe. De clubkleuren zijn: blauw shirt, witte broek en blauwe kousen.  
De vereniging speelt haar wedstrijden op sportpark “De Wachtelenberg “, waar 4 speelvelden 
en 2 trainingsvelden aanwezig zijn. Eén van de speelvelden is een kunstgrasveld. 
Tevens is er een klein kunstgrasveldje met een afmeting van 20x40 meter aangelegd. 
 
SV Epe neemt dit seizoen deel aan de competitie met 6 heren seniorenteams, 2 damesteam,  
11 juniorenteams, waarvan 1 meisjesteams, en 14 pupillenteams. Tevens is een 4x4 competitie 
voor de 6-jarigen. Deze competitie heeft tot doel om de overgang van de (spel)groep 
van 4-5 jarigen naar de competitie eenvoudiger te maken.  
 
De jeugdafdeling is zeer belangrijk voor de SV Epe, waarbij het belangrijk is dat iedere speler 
plezier beleeft aan het voetballen. Daarom organiseert de vereniging ook diverse activiteiten om 
de het lid zijn van SV Epe nog leuker te maken, waaronder bijvoorbeeld een groot tentenkamp  
en een vossenjacht. 
 
SV Epe organiseert ook jaarlijks het Internationale Paastoernooi. Op Paaszaterdag en  
1e Paasdag spelen, in de leeftijd van 11 en 13 jaar, een aantal bekende nationale en 
internationale clubs hun toernooi, zoals AZ, Vitesse, KRC Genk en Anderlecht. 
 
Wil je meer weten over SV Epe, dan ben je samen met je ouder(s) welkom op een trainingsavond 
of op een zaterdagochtend wanneer de spelochtend en wedstrijden plaatsvinden.  
Tevens kun je kijken op de website www.svepe.nl. 
 
Wij wensen alle deelnemers een sportief en gezellig schoolvoetbaltoernooi toe.  
 
Namens de Jeugdcommissie SV Epe, 
 
Marcel van Schoonhoven 

 

             

 2A        

 

2B 
 

 

               1C 
 
1B          1A 

  

Clubhuis 

http://www.svepe.nl/


Poule F 6-tallen gemengd groep 3 - 4  SV Epe d.d. 11 mei 2022 
 

Contactpersonen toernooileiding  SV Epe : Marcel van Schoonhoven   06 - 504 28 352 

 

Poule 1 - Veld 1A Poule 2 - Veld 1B Poule 3 – Veld 1C 
1. Hoge Weerdschool 1 1. W.G. v.d. Hulstschool 1 1. De Violier 1 
2. Gerardus Majella 3 2. ‘t Mozaïek 1 2. Anne de Vriesschool 2 
3. Gildeschool 3 3. Hoge Weerdschool 2 3  Gerardus Majella 2 
4. ’t Mozaïek 4 4. De Violier 3 4. K. Norelschool 1 
5. De Sprenge Emst 1 5. Anne de Vriesschool 1 5. Hoge Weerdschool 3 
   

Poule 4 – Veld 2A Poule 5 - Veld 2B  
1. Gildeschool 1 1. Gerardus Majella 1   
2  De Violier 2 2. School m.d. Bijbel Oene 2   
3. ‘t Mozaïek 2 3. Sterrenschool Geerstraat 1   
4. Gerardus Majella 4 4. Gildeschool 2   
5. School m.d. Bijbel Oene 1 5. ‘t Mozaïek 3   
   

Speelschema     
     

Poulewedstrijden    Uitslag 
13.30  -  13.43 uur 2-5   - 
13.45  -  13.58 uur 3-4   - 
14.00  -  14.13 uur 5-1   - 
14.15  -  14.28 uur 4-2   - 
14.30  -  14.43 uur 3-1   - 
14.45  -  14.58 uur 5-4   - 
15.00  -  15.13 uur 1-2   - 
15.15  -  15.28 uur  3-5   - 
15.30  -  15.43 uur 1-4   - 
15.45  -  15.58 uur 3-2   - 
     
Kruisfinales     
16.20  -  16.33 uur      Nr. 1 poule 1 -  Derde Nr. 2 AA Veld 1A      - 
16.20  -  16.33 uur      Nr. 1 poule 2 -  Nr. 1 poule 5 BB Veld 1B      - 
16.20  -  16.33 uur      Nr. 1 poule 3 -  Eerste Nr. 2 CC Veld 1C      - 
16.20  -  16.33 uur      Nr. 1 poule 4 -  Tweede Nr. 2    DD Veld 2A      - 

 
Halve finales 

  
 

 

16.45  -  16.58 uur Winnaar AA   -  Winnaar BB EE Veld 1A      - 
16.45  -  16.58 uur Winnaar CC   -  Winnaar DD FF Veld 1B      - 

     
Finales     
17.10  -  17.23 uur   Verliezer EE  -  Verliezer FF Troostfinale   Veld 1A      - 
17.10  -  17.23 uur   Winnaar EE   -  Winnaar FF Finale   Veld 1B      - 

 
 

ca. 17.30 uur Prijsuitreiking 
 
De 3 beste nummers 2 worden berekend op basis van het aantal punten, doelsaldo en 
doelpunten voor. 
 

KLEEDKAMERS GRAAG SCHOON ACHTERLATEN A.U.B. ! 
AFVAL IN DE AFVALBAKKEN !! 

 



Accommodatie EZC’84 
              ‘JB Sportpark’  

              Kweekweg 36 Epe  
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Welkom bij EZC’84! 

 
Het bestuur van EZC’84 heet dit jaar de jongens en meisjes uit groep 1 en 2 van harte welkom op ons 
sportpark. Op 1 juni aanstaande zullen maar liefst 25 teams strijden om het kampioenschap van de 
Gemeente Epe. We hopen als voetbalvereniging EZC’84 dat de hele middag perfect verloopt en dat 
jullie, maar ook jullie ouders en leerkrachten een geslaagde middag hebben.  
 
EZC’84 is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een mooie vereniging waar veel voetballers met plezier hun 
sport beoefenen. Naast het behalen van goede resultaten staat spelplezier bij ons hoog in het 
vaandel. Dit merk je ook aan de sfeer binnen de club. De afgelopen jaren is er flink geïnvesteerd in de 
jeugd van EZC'84 en in ons sportpark. Samen met onze vrijwilligers zorgen we voor optimale 
omstandigheden om te trainen en te voetballen. 
 
Vind je het leuk om te voetballen en wil je dit doen bij de leukste vereniging, op een fijn kunstgrasveld en 
een grotendeels vernieuwde accommodatie? Kom dan naar een training! Je mag altijd een paar 
trainingen meedoen om te ervaren hoe leuk dit is. Dit geldt natuurlijk ook voor jullie ouders, leerkrachten 
en supporters die graag nog even een balletje willen trappen. 
 
Samen gaan we er een leuke middag van maken! 
 
Namens EZC’84, Stefan Ruyer 
 
Contactpersoon toernooileiding:   Stefan Ruyer tel. 06-83567292 
   

 
      
 
 



Poule G 5-tallen gemengd groep 1 - 2 EZC ‘84 d.d. 1 juni 2022 
 

Contactpersoon toernooileiding Stefan Ruyer: 06 – 83 56 72 92 

 
Poule 1 - Veld 1A 

 
Poule 2 - Veld 1B 

 
Poule 3 – Veld 1C 

1 De Sprenge Vaassen 1 1 Sterrenschool Geerstr. 1 ’t Mozaïek 2 
2 WG van de Hulst 2 De Sprenge Vaassen 2 2 Gerardus Majella 1 
3 Gildeschool 1 3 De Violier 1 3 De Sprenge Vaassen 3 
4 Anne de Vries 1 4 Gildeschool 2 4 De Violier 2 
5 ’t Mozaïek 1 5 Anne de Vries 2 5 Gildeschool 3 
   
   

Poule 4 – Veld 1D Poule 5 - Veld 2A  
1 Gildeschool 4 1 De Violier 4  
2 De Sprenge Emst 1 2 ’t Mozaïek 3  
3 Gerardus Majella 2 3 De Sprenge Emst 2  
4 De Sprenge Vaassen 4 4 Gerardus Majella 3  
5 De Violier 3 5 K-Norelschool  
   
   
   

Speelschema    
    

Poulewedstrijden   Uitslag 
13.30 - 13.40 uur 2-5  - 
13.42 - 13.52 uur 3-4  - 
13.54 - 14.04 uur  5-1  - 
14.06 - 14.16 uur 4-2  - 
14.18 - 14.28 uur 3-1  - 
14.30 - 14.40 uur 5-4  - 
14.42 - 14.52 uur 1-2  - 
14.54 - 15.04 uur  3-5  - 
15.06 - 15.16 uur 1-4  - 
15.18 - 15.28 uur 3-2  - 
    
Kruisfinales    
15.40 - 15.50 uur      Nr. 1 poule 1 - beste nr. 2A AA Veld 1A 
15.40 - 15.50 uur      Nr. 1 poule 2 - Nr. 1 poule 5 BB Veld 1B 
15.40 - 15.50 uur      Nr. 1 poule 3 - beste nr. 2B CC Veld 1C 
15.40 - 15.50 uur      Nr. 1 poule 4 - beste nr. 2C DD Veld 1D 

    
Halve finales    
16.00 - 16.10 uur Winnaar AA - Winnaar BB EE Veld 1A 
16.00 - 16.10 uur Winnaar CC - Winnaar DD FF Veld 1B 
    
Finales    
16.20 - 16.30 uur   Verliezer EE - Verliezer FF Troostfinale Veld 1A 
16.20 - 16.30 uur   Winnaar EE - Winnaar FF Finale Veld 1B 

    

Prijsuitreiking ca. 16.30 uur 
 

Toelichting: in verband met het oneven aantal poules zullen de drie beste nummers 2 (uit deze 5 
poules) meestrijden in de kruisfinales. Deze worden gespeeld op veld 1 
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