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Beste sportvrienden, 

Met groot genoegen heten wij jullie welkom bij Alphense Boys voor 
deelname aan onze Herfsttoernooien. Voor de 13e keer organiseren 
wij in de Herfstvakantie een dagelijks toptoernooi voor de Onder 
9 t/m Onder 15 teams.

Vanaf maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober verwelkomen wij in 
Alphen aan den Rijn een recordaantal deelnemers met in totaal meer 
dan 132 teams. Mede door de enthousiaste reacties na deelname van 
de eerdere Herfsttoernooien zien wij jaarlijks het aantal nieuwe en te-
rugkerende teams groeien.

Dit jaar hebben wij een vrijwillige bijdrage gevraagd van € 27,50 aan de 
deelnemende teams ter ondersteuning van de organisatie en Alphense 
Boys. Het doet ons goed dat heel veel deelnemers hun steentje willen 
bijdrage en deze bijdrage hebben voldaan. Deze teams ontvangen voor 
aanvang van het toernooi een gezondheidstas, o.a. gevuld met diverse 
stukken fruit, wat past bij een gezonde toernooi dag.

Supermarkten Alphen aan den Rijn

Powered by 
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Op alle toernooidagen starten wij om 10.00 uur met de eerste wedstrij-
den en de teams dienen zich uiterlijk voor 09.25 uur aan te melden bij 
de toernooicommissie. De dagen zijn als volgt ingedeeld:

Maandag 18 oktober

•  Onder 13 – Divisie AV 1
•  Onder 13 – Divisie AV 2 

Dinsdag 19 oktober

•  Onder 15 – Divisie
•  Onder 14 – Divisie

Woensdag 20 oktober

•  Onder 11 – Hoofdklasse
•  Onder 11 – 1ste Klasse

HERFSTTOERNOOIEN 2021

Donderdag 21 oktober

•  Onder 12 – 11 tegen 11 
•  Onder 12 – 8 tegen 8

Vrijdag 22 oktober

•  Onder 10 – Hoofdklasse
•  Onder 9 – Hoofdklasse
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Via onderstaande link kunnen jullie de poule-indelingen met wedstrijd-
tijden vinden, deze link kunnen jullie met iedereen delen. Tijdens de 
Herfsttoernooien worden de uitslagen en standen gedurende de dag 
live bijgehouden.

https://www.tournify.nl/live/herfsttoernooienab2021 

Afmelden is zoals je begrijpt geen optie meer! Wij en de andere deelne-
mende teams rekenen op jullie komst.

Tijdens de Herfsttoernooien bij Alphense Boys draait het er niet om om 
indrukwekkende prijzen te winnen. Alleen voor de nummers 1 t/m 4 zijn 
er bekers bij de prijsuitreiking. Wij willen de jeugdspelers en hun bege-
leiders in de Herfstvakantie een leuk, overzichtelijk, sportief en gezelli-
ge toernooi dag aanbieden, waarbij plezier centraal staat.

Gelukkig beschikken wij bij Alphense Boys over een prachtige accom-
modatie met o.a. twee kunstgrasvelden en voldoende moderne kleed-
kamers. Iedereen krijgt een kleedkamer toegewezen en de kans bestaat 
dat deze gedeeld moet worden met een ander team. 

Tijdens het toernooi delen wij geen sleutels uit, zodat de kleedkamers 
niet op slot kunnen. Laat dus geen waardevolle spullen achter in de 
kleedkamer. Wij hopen dat de begeleiders erop toezien dat er netjes 
wordt omgegaan met onze kleedkamers en alles ook weer opgeruimd 
wordt achtergelaten. 

Bij twijfel of het toernooi doorgaat, raadpleeg de website of facebook. 
Uiteraard zullen wij de opgegeven contactpersoon in de ochtend van 
het toernooi op de hoogte stellen, indien er vanwege weersomstandig-
heden niet gevoetbald kan worden.

HERFSTTOERNOOIEN 2021
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Op het complex van Alphense Boys mag er niet gerookt worden en kan 
er in de kantine alleen met de pin betaald worden.

Wij van de toernooicommissie wensen iedereen heel veel plezier toe 
tijdens de Herfsttoernooi dagen.

Met sportieve groet,

Kieran Baker & Irina van Stijn

Toernooicommissie Alphense Boys 
Sportpark De Bijlen 
Sportlaan 2 
2406 LD Alphen aan den Rijn

Telefoon: 0172 492774 (kantine) 

Toernooi coördinatoren: 
Kieran Baker - 06-18455576
Irina van Stijn - 06-23848193

HERFSTTOERNOOIEN 2021
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Regelement
•  De wedstrijden worden, behoudens buitengewone situaties, gespeeld volgens de 

regels van de KNVB. 
• Je wordt verzocht 35 minuten voor aanvang van het toernooi aanwezig te zijn. 
•  Bij aankomst dien je aan te melden bij de toernooicommissie, welke in de tent zitten 

tussen veld 1 & 2.
•  De wedstrijdduur is 2 x 11 minuten met 2 minuten rust welke wordt gebruikt om te 

wisselen van speelhelft
•  De teams dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de te spelen wedstrijd aanwe-

zig te zijn op het toegewezen veld
•  Het ‘thuisspelende’ team heeft de aftrap en het ‘uitspelende’ team heeft de kant 

keuze. 
•  Het ‘uitspelende’ team dient, wanneer de scheidsrechter dit nodig acht, te spelen in 

reservetenue c.q. met hesjes. 
•  Een uit het veld gezonden speler wordt van verdere deelname aan het toernooi uit-

gesloten. 
•  Een team dat te laat is of in het geheel niet op komt dagen verliest de wedstrijd met 

3-0. 
•   Bij een gelijk aantal punten beslist het doelsaldo. Is dit ook gelijk dan geeft het aan-

tal gescoorde doelpunten de doorslag. Is dit ook gelijk dan volgt er een strafschop-
pen reeks van 3 per team en in de finale zijn dit er 5.

•  Beslissingen van de scheidsrechter zijn bindend, protesten kunnen niet worden inge-
diend. Positieve opmerkingen zijn altijd welkom. 

•  Alphense Boys is niet aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan uw eigendom-
men of persoonlijk letsel. 

•  Bij een gelijke stand na afloop van de knock-out wedstrijden volgt een strafschoppen 
reeks van 3 per team voor een beslissing. 

•  Dispensatie spelers van teams dienen voor aanvang bekend te zijn bij de toernooi-
commissie. Indien dit pas tijdens het toernooi wordt ontdekt volgt een verlies van 
3-0 van de gespeelde wedstrijden. 

• In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooicommissie

HERFSTTOERNOOIEN 2021



JENS TOORNSTRA TOERNOOI 2019
 

JENS TOORNSTRA TOERNOOI
ZONDAG 25 AUGUSTUS 2019

 
                             
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Speeltijd O.8 en O.9

2 x 20 minuten
Time-out halverwege 

helft (duur: max. 2 min.)
Rust na 20 minuten 

(duur: max. 10 min.)
 

Speeltijd O.10

2 x 25 minuten
Time-out halverwege helft 

(duur: max. 2 min.)
Rust na 25 minuten 

(duur: max. 10 min.)

WEDSTRIJDVORM
6 TEGEN 6

SEIZOEN 2021/’22 — ONDER 8, 9 EN 10

PLEZIER EN ONTWIKKELING VOOROP

Ga voor meer informatie naar: www.knvb.nl/pupillenvoetbal

6 tegen 6

Aantal spelers Doelformaat

Pupillendoel (5m x 2m)

Veldafmeting

42,5m x 30m 

Leeftijd

Onder 8, 9 en 10

 

Balformaat Strafschop

Maat 4, 290 gram 7 meter

Keeper

Ja

Ranglijst

Nee
Uitslag wel in MDWF  

invoeren

Rol coach

Positief coachen 
langs zijlijn

Voor en na wedstrijd

Spelers begroeten elkaar 
voor de wedstrijd met  

een ‘boks’.

Rol ouders

Positief aanmoedigen  
(achter boarding/

afrastering) langs zijlijn

Rol spelbegeleider

Positief coachen 
langs zijlijn

HERFSTTOERNOOIEN 2021
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Aftrap: De aftrap wordt genomen door één van de teams in  
het midden van het veld. Beide teams starten vanaf eigen 
helft. Bij de aftrap kan er niet direct gescoord worden.

Terugspeelbal: Een terugspeelbal (gespeeld via een voet) 
mag niet door de keeper worden opgepakt. Wanneer dit  
wel gedaan wordt, legt de spelbegeleider uit dat dit niet is  
toegestaan. Bij herhaling van de overtreding volgt een  
indirecte vrije trap op zeven meter afstand van de achterlijn. 
Een terugspeelbal die niet via de voet gaat (scheen, knie, 
bovenlichaam en hoofd) mag wel worden opgepakt.

Achterbal: De achterbal wordt vanaf de grond genomen 
binnen  het keepersgebied door de bal in te dribbelen, in te 
passen of in te schieten. De achterbal kan zowel door de 
keeper als door een veldspeler worden genomen.  
De tegenstander staat op minimaal 5 meter afstand.  

Hoekschop: Hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten 
van het speelveld genomen door de bal in te dribbelen,  
in te passen of in te schieten. In alle gevallen kan er  
gescoord worden door de speler die de hoekschop neemt.  
De tegenstander staat op minimaal 5 meter afstand.

Doelpunt: Na een doelpunt vindt er een aftrap plaats door 
het team dat een tegendoelpunt heeft gekregen. Beide teams 
starten vanaf eigen helft. 

Uitbal: Bij een uitbal wordt het spel hervat door in te 
dribbelen. Passen en/of schieten is niet toegestaan.  

De tegenstander staat op minimaal 5 meter afstand. Nadat de 
bal is ingedribbeld kan er worden gescoord door de speler die 
indribbelt. 

Vrije bal: Een vrije bal is altijd direct en mag genomen 
worden door de bal in te dribbelen, in te passen of te schieten. 
De tegenstander staat op minimaal 5 meter afstand.

Overtreding / scoringkans: Bij een overtreding wordt  
er altijd een directe vrij bal door de tegenpartij genomen.  
Bij het ontnemen van een duidelijke scoringskans binnen het 
keepersgebied krijgt de aanvallende partij  een strafschop.  
De tegenstander staat op minimaal  
5 meter afstand.

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

Speeltijd 
Onder 8 en onder 9: 2 x 20 minuten.
Onder 10: 2 x 25 minuten.

Time-out
De time-out vindt plaats halverwege iedere helft 
(tijdens een neutrale spelsituatie zoals een achterbal of 
uitbal). De time-out duurt maximaal twee minuten en 
biedt de trainer de mogelijkheid kort terug te blikken, 
tips mee te geven en de spelers te stimuleren. Na de 
time-out wordt het spel hervat door middel van een 
aftrap in het midden van het veld door de partij die bij 
aanvang van de time-out de bal in het bezit had.

Rust
Halverwege de wedstrijd vindt de rust plaats van 
maximaal 10 minuten.

Keepersgebied
Markeer het keepersgebied door op 7 meter van de 
achterlijn twee pionnen met een afwijkende kleur te 
plaatsen. Het keepersgebied geeft aan tot waar de 
keeper de bal in de handen mag hebben en tot waar de 
achterbal genomen mag worden.

Buitenspel
De buitenspelregel is niet van toepassing. 

Ranglijsten en uitslagen
De KNVB publiceert bij de onder 8, 9 en 10 pupillen 
geen uitslagen en ranglijsten. De uitslag dient wel in 
het MDWF ingevoerd te worden, zodat de speelsterkte 
van het team bepaald kan worden en op basis daarvan 

worden teams eventueel heringedeeld. Spelers in deze 
leeftijdscategorieën zitten in een ontwikkelfase, 
waarin wedstrijden/ competitie geen doel, echter een 
middel is dat een bijdrage levert aan de individuele 
ontwikkeling.

Spelbegeleider
De wedstrijd staat onder leiding van een spelbegelei-
der. De spelbegeleider beweegt niet in maar langs  
het veld en neemt bij het onjuist toepassen van de 
spelregels een beslissing en legt de spelregels uit aan 
de spelers. Indien nodig mag de spelgebegeleider wel 
het veld in bewegen. 

Balmaat
Er wordt gespeeld met balmaat 4 van 290 gram.

Voor en na wedstrijd 
De coach zorgt dat spelers voor en na de wedstrijd 
contact maken met de tegenstander en spelbegeleider. 
Bijvoorbeeld door het geven van een ‘boks’ met de 
tegenstander. 

Strafschop (7 meter)
Tijdens de wedstrijd wordt een strafschop alleen gege-
ven bij het ontnemen van een duidelijke scoringskans 
binnen het keepersgebied. Na afloop van de wedstrijd 
nemen de teams strafschoppen tegen elkaar.

Dispensatie
De KNVB verleent een dispensatie mogelijkheid voor  
1 speler per team per wedstrijd.

2M

64M

6 6

2m obstakelvrije ruimte:  
Houd bij ieder speelveld 2 meter ruimte vrij 
van materialen, reservespelers, staf of ouders 
voor een zo veilig mogelijke speelomgeving

SPELREGELS

Coachvak

4 mtr. obstakelvrije ruimte:
Hou 4 meter obstakelvrije ruimte 
tussen 2 speelveldjes in, vrij van 
materialen, ouders, staf of  
wisselspelers

HERFSTTOERNOOIEN 2021
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8 tegen 8 

Aantal spelers

Balformaat

Maat 5, 320 gr.

Keeper

Doelformaat

Pupillendoel (5m x 2m)

Veldafmeting

64m x 42,5m

Ja

Rol pupillenscheidsrechter

Beweegt zich tussen 
spelers en fluit indien 

noodzakelijk

Spelduur Onder 11 en Onder 12

2 x 30 minuten
Time-out halverwege 

 helft (duur: max. 2 min.) 
Rust na 30 minuten  

(duur: max. 15 min.)

Leeftijd

Onder 11 en 12

WEDSTRIJDVORM
8 TEGEN 8

SEIZOEN 2021/’22 — ONDER 11 EN 12

Rol coach

Positief coachen  
langs zijlijn

PLEZIER EN ONTWIKKELING VOOROP

Ga voor meer informatie naar: www.knvb.nl/pupillenvoetbal

 

Voor en na wedstrijd

Spelers begroeten  
elkaar voor de wedstrijd 

met een ‘boks’.

Strafschop

9 meter

Ranglijst

Ja

Rol ouders

Positief aanmoedigen  
(achter boarding/ 

afrastering) langs zijlijn

HERFSTTOERNOOIEN 2021



JENS TOORNSTRA TOERNOOI 2019
 

JENS TOORNSTRA TOERNOOI
ZONDAG 25 AUGUSTUS 2019

 
                             
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Aftrap: De aftrap wordt genomen door één van de teams in 
het midden van het veld. Beide teams starten vanaf eigen 
helft. Bij de aftrap mag er direct op doel geschoten (en 
gescoord) worden.

Terugspeelbal: Een terugspeelbal (gespeeld via een voet) 
mag  niet door de keeper worden opgepakt. Wanneer dit wel 
gedaan wordt, legt de pupillenscheidsrechter uit dat dit niet 
is toegestaan. 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.

Achterbal: De achterbal wordt vanaf de grond genomen 
binnen het keepersgebied door de bal te dribbelen, in te 
passen of in te schieten. De achterbal kan zowel door de 
keeper als door een veldspeler worden genomen.  
De tegenstander staat op minimaal 5meter afstand.

Hoekschop: Hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten 
van het speelveld genomen door de bal in te dribbelen, in te 
passen of in te schieten. In alle gevallen kan er direct gescoord 
worden door de speler die de hoekschop neemt.  
De tegenstander staat op minimaal  5 meter afstand.

Doelpunt: Na een doelpunt vindt er een aftrap plaats door 
het team dat een tegendoelpunt heeft gekregen. Beide teams 
starten vanaf eigen helft. 

Uitbal: Bij een uitbal wordt het spel hervat door in te 
dribbelen. Passen en/of schieten is niet toegestaan.  
De tegenstander staat  altijd op minimaal 5 meter afstand. 

Nadat de bal is ingedribbeld  kan er worden gescoord door de 
speler die indribbelt. 

Vrije bal: Een vrije bal is altijd direct en mag genomen 
worden door de bal in te dribbelen, in te passen, of te  
schieten. De tegenstander staat op minimaal 5 meter afstand.

Overtreding / scoringkans: Bij een overtreding wordt een 
vrije bal door de tegenpartij genomen. Bij het ontnemen van 
een duidelijke scoringskans binnen het keepersgebied krijgt 
de aanvallende partij een strafschop. De tegenstander staat 
op minimaal 5 meter afstand.

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

Speeltijd
De speeltijd bij Onder 11 en Onder 12 is 2 x 30 minuten.

Time-out 
De time-out vindt plaats halverwege iedere helft 
(tijdens een neutrale spelsituatie zoals  
een achterbal of uitbal). De time-out duurt maximaal 
twee minuten en biedt de trainer de mogelijkheid kort 
terug te blikken, tips mee te geven en de spelers te 
stimuleren. Na de time-out wordt het spel hervat door 
middel van een aftrap in het midden van het veld door 
de partij die bij aanvang van de time-out de bal in het 
bezit had.

Rust 
Na 30 minuten vindt de rust plaats van maximaal 15 
minuten.

Keepersgebied
Markeer het keepersgebied door - ter hoogte van  
de zijkant van de 16 meter - twee pionnen met een 
afwijkende kleur te plaatsen. Het keepersgebied geeft 
aan tot waar de keeper de bal in de handen mag hebben 
en tot waar de achterbal genomen mag worden.

Buitenspel
De buitenspelregel is niet van toepassing.

Uitslagen en ranglijsten
De KNVB publiceert de wedstrijduitslagen 
en ranglijsten. In het seizoen 2021/22 zal er nader 
onderzocht worden of dit wenselijk en passend is voor 
deze leeftijdscategorieën.

Pupillenscheidsrechter
De wedstrijd staat onder leiding van een  
pupillenscheidsrechter van minimaal 12 jaar.  
Hij/zij beweegt zich tussen de spelers, fluit  
wanneer noodzakelijk en legt de spelregels uit.

Balmaat
Er wordt gespeeld met balmaat 5 van 320 gram.

Voor en na wedstrijd
De coach zorgt dat spelers voor en na de wedstrijd 
contact maken met de tegenstander en pupillen-
scheidsrechter. Bijvoorbeeld door het geven van een 
‘boks’ met de tegenstander.

Strafschop (9 meter)
Tijdens de wedstrijd wordt een strafschop alleen  
gegeven bij het ontnemen van een duidelijke scorings-
kans binnen het keepersgebied. Na afloop van de 
wedstrijd nemen de teams strafschoppen tegen elkaar.

Dispensatie
De KNVB verleent een dispensatie mogelijkheid voor 2 
speler per team per wedstrijd.

SPELREGELS

Coachvak

Coachvak

8 8

2M

64M

Obstakelvrije ruimte:
Op iedere helft moet een obstakelvrije ruimte van 2 
meter gehanteerd worden. (totaal dus 4 meter) Hou 
deze ruimte vrij van materialen, reservespelers, staf 
of ouders voor een zo veilig mogelijke speelomgeving.

4 mtr. obstakelvrije ruimte:
Hou 4 meter obstakelvrije ruimte 
tussen 2 speelveldjes in, vrij van 
materialen, ouders, staf of  
wisselspelers

HERFSTTOERNOOIEN 2021
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Wedstrijdvorm
11 tegen 11

11 meter

Strafschop

013: 10,15m van hoekvlag 
014-019: in hoek van het 
speelveld (kwartcirkel)

Hoekschop

(Assistent-)scheidsrechter (lid van de KNVB)
013: min. 14 jaar
014-017: min.15 jaar
018- 019: min 16 jaar

Speeltijd
013: 2x30 min
014/015: 2x35 min 
016/017: 2x 40 min
018/019: 2x45 min 
Rust: max 15 min

Onder 13 t/m 1911 tegen 11 Volledig speelveld

Leeftijd VeldafmetingAantal spelers

Doel (7,32 x 2,44 meter)

Doelformaat

Ja
013-015: 370 gr.
016-019: 450 gr.

Balformaat Doelverdediger

Handen schudden en/of high 
five met tegenstander op veld

Positief aanmoedigen  
(achter boarding/afrastering) 

langs zijlijn

Positief coachen  
langs zijlijn

Voor en na wedstrijd

Rol oudersRol coach

Seizoen 2019/’20 — Onder 13 t/m 19

Ga voor meer informatie over de spelregels naar: www.knvb.nl/spelregels

HERFSTTOERNOOIEN 2021
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Speeltijd

De speeltijden zijn als volgt:

• De speeltijd bij Onder 13 is 2 x 30 minuten. 

• De speeltijd bij Onder 14 t/m 15 is 2 x 35 minuten. 

• De speeltijd bij Onder 16 t/m 17 is 2 x 40 minuten. 

• De speeltijd bij Onder 18 t/m 19 is 2 x 45 minuten. 

Rust 

Na 1 speelhelft vindt de rust plaats van maximaal 

15 minuten.

Doelgebied

In het doelgebied wordt de bal neergelegd als een doelschop 

genomen moet worden.

Strafschopgebied

Het strafschopgebied geeft aan tot waar de doelverdediger de 

bal in de handen mag hebben.

Strafschop

Tijdens de wedstrijd wordt een strafschop alleen gegeven als er 

sprake is van een overtreding van de verdedigende partij in het 

eigen strafschopgebied waarvoor een directe vrije schop wordt 

toegekend. 

Buitenspel

De buitenspelregel is wel van toepassing.

Balmaat

Bij Onder 13 t/m 15 wordt er gespeeld met balmaat 5 van 370 

gram. Bij Onder 16 t/m 19 wordt er gespeeld met balmaat 5 van 

450 gram. 

Scheidsrechter

Hij/zij beweegt zich tussen de spelers en fluit en legt de 

spelregels uit indien noodzakelijk.

Assistent-scheidsrechter 

De assistent-scheidsrechter geeft aan wanneer: 

• de bal geheel buiten het speelveld is geraakt; en welke partij 

recht heeft op een hoekschop, doelschop of inworp;

• een speler in buitenspelpositie staat;

• een team een wisselspeler wil inzetten.

Voor en na wedstrijd

De coach zorgt dat spelers voor en na de wedstrijd contact 

maken met de tegenstander en scheidsrechter.Bijvoorbeeld door 

het schudden van handen of het geven van een high five.

Spelregels
Spelregels

Aftrap: De aftrap wordt genomen door één van de teams in het midden van het 

veld. Beide teams starten vanaf eigen helft. Bij de aftrap mag er direct op doel 

geschoten (en gescoord) worden.

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

doelverdediger worden opgepakt. Wanneer dit wel gedaan wordt, volgt een 

indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de doelverdediger de 

bal raakt. Gebeurt dit in het doelgebied, dan wordt de vrije schop genomen vanaf 

de 5,5 meter (lange) lijn van het doelgebied. Een terugspeelbal die niet via de 

voet gaat (scheen, knie, bovenlichaam en hoofd) mag wel worden opgepakt.

Doelschop: De doelschop wordt vanaf de grond genomen binnen het doelgebied. 

De bal is in het spel als deze is getrapt en duidelijk beweegt. De bal hoeft niet 

eerst uit het strafschopgebied voordat een andere speler de bal mag aanraken. 

De doelschop kan zowel door de doelverdediger als door een veldspeler worden 

genomen. De tegenstanders moeten buiten het strafschopgebied blijven totdat 

de bal in het spel is. 

Hoekschop: Bij de Onder 13 categorie worden hoekschoppen, vanaf de doellijn, 

op 10,15 meter van de hoekvlag genomen. Dit is het streepje op de doellijn dat 

9,15 meter vanaf de kwartcirkel aangeeft. Vanaf de Onder 14 categorie wordt de 

hoekschop genomen vanaf de hoekpunten van het speelveld (kwartcirkel). De 

bal is in het spel als deze is getrapt en duidelijk beweegt. De tegenstander staat 

op minimaal 9,15 meter afstand.

Spelhervatting (doelschop, hoekschop, inworp, vrije schop, strafschop, 

aftrap): Bij elke spelhervatting geldt dat de bal niet door dezelfde speler twee 

keer achtereenvolgens mag worden geraakt.

Vrije schop: De bal is in het spel als deze is getrapt en duidelijk beweegt. 

De tegenstander staat op minimaal 9,15 meter afstand.

Afstand: De tegenstander staat minimaal op 9,15 meter afstand bij  

elke spelhervatting. Uitgezonderd de inworp.

Overtreding: Bij een overtreding wordt een vrije bal door de tegenpartij 

genomen. Bij een overtreding door de verdedigende partij in het eigen 

strafschopgebied, waarvoor een directe vrije schop moet worden toegekend, 

krijgt de aanvallende partij een strafschop. De tegenstander staat op minimaal 

9,15 meter afstand bij een vrije bal. Bij een strafschop staan alle spelers behalve 

nemer en doelverdediger buiten het strafschopgebied.

Inworp: Op het moment van inwerpen geldt voor de inwerper dat hij:

• met de voorzijde van zijn lichaam in de richting van het speelveld staat;

• zich met een gedeelte van elke voet op of achter de zijlijn bevindt  

op de grond;

• de bal met beide handen werpt van achter en boven het hoofd en 

inwerpt vanaf de plaats waar deze het speelveld heeft verlaten.

• Bij O13 mag een foutief genomen inworp één keer opnieuw genomen 

worden. In andere gevallen gooit de tegenstander in.

Alle tegenstanders moeten tenminste 2 meter afstand houden van de plaats 

op de zijlijn waar de inworp genomen moet worden.

Muurtje: Als de verdedigende partij bij een vrije schop een muurtje neerzet 

van drie of meer spelers, moeten alle aanvallers minimaal één meter afstand 

houden van dit muurtje. 

Spelerspascontrole: Iedere speler die uitkomt in een Onder 13 t/m 19 

competitie moet beschikken over een digitale spelerspas. 

Ga voor meer informatie over de spelregels naar: www.knvb.nl/spelregels

11 11

105 M

64M

2 meter obstakelvrije ruimte:  
Hou deze ruimte vrij van materialen, 
reservespelers, staf of ouders voor een  
zo veilig mogelijke speelomgeving

Instructiezone:  
Deze loopt 1 meter voorbij de dugout 
zowel links- als recht en tot aan  
1 meter voor de zijlijn
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GGeeddrraaggssrreeggeellss  
 
Wij verzoeken u, begeleider van uw team, nadrukkelijk onderstaande gedragsregels bij uw 
spelers onder de aandacht te brengen: 
 

• Ouders bemoeien zich niet met de wedstrijden en laten de kinderen het spel 
spelen. 

• Respect voor anderen en ieders eigendom is essentieel. 
• Spreek elkaar aan op ongewenst (wan)gedrag. 
• Communiceer op basis van openheid en eerlijkheid, dus met elkaar en niet over 

elkaar. 
• Laat de kleedkamers schoon achter. 
• Gooi afval in de daarvoor bestemde speciale afvalbakken. Wij doen aan 

afvalscheiding dus kijk even goed in welke bak u het e.e.a. gooit. 
 

            
 
Nog even uw aandacht voor onze scheidsrechters.  
 
De scheidsrechters die op ons Jens Toornstra toernooi fluiten, zijn jongens uit onze jeugd. 
Ook deze jongens zullen wel eens een fout maken. Vergeet niet dat dit ook kinderen zijn!  
 
Respect voor eenieder! 
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•  Ouders mogen niet het veld op en dienen van achter de hekken de  
wedstrijden te volgen. Op veld 5, 6 en het pupillenveld zijn geen hekken 
aanwezig. Ouders dienen dan 10 meter van af de zijlijnen van de  
buitenkant van het veld de wedstrijden te volgen. 

•  Tijdens het toernooi zijn er veld coördinatoren aanwezig langs het veld. 
Teams begeleiders en trainers dienen in club kleding te lopen om discussies 
te voorkomen. 

•  Indien ouders zich niet houden aan de regels kan uitsluiting van het team 
volgen.

Nog even uw aandacht voor onze scheidsrechters.
De scheidsrechters welke tijdens de herfsttoernooien fluiten zijn vrijwilligers en 
fluiten naar eer en geweten. De scheidsrechts voor de Onder 9 t/m Onder 11 zijn 
jongens uit onze jeugd. Vergeet niet dat dit ook kinderen zijn!
 
Scheidsrechters maken ook fouten. Respect voor eenieder!
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Corona en sport
Iedereen mag weer binnen en buiten sporten. De basismaatregelen moeten de kans op 
besmettingen voorkomen. Er geldt:

Sporten in groepsverband is toegestaan.

Wedstrijden zijn toegestaan. Het gaat zowel om wedstrijden onderling en wedstrijden 
tegen andere clubs.  

Houdt u verder aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronare-
gels/basisregels
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