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advies & vormgeving                 huisstijlen drukwerk  websites  belet-
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7451 BH Holten 
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reclamemakers-holten.nl
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met reclamemakers 
scoort u altijd 
Maak een afspraak of 
kom gewoon een keer langs
Liever wel even de voetbalschoenen uit. 

Deventerweg 87, 7451 MC  Holten
Tel.: 0548 -3612 02, info@bontepaard.nl
www.bontepaard.nl
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Beste sportvrienden, 9 juni 2018

Wij heten u van harte welkom op het sportpark Meermanskamp te 
Holten. Wij zijn blij dat u de keuze heeft gemaakt om deel te nemen 
aan alweer de 41e editie van het Allard van Bruggen toernooi.
 
Dit toernooi, vanaf 1973 vernoemd naar de plotseling overleden  
pupillenleider en vriend van de allerjongste voetballertjes Allard van 
Bruggen, is vele jaren georganiseerd als verenigingstoernooi. 

In totaal nemen 67 teams van 23 clubs deel aan dit toernooi wat 
hopelijk een mooie voetbaldag mag gaan worden! Er is er ons alles aan 
gelegen van dit toernooi een succes te maken. Wij hopen dat u met 
veel enthousiasme en sportieve inzet uw bijdrage wilt leveren aan dit 
toernooi.

De organisatie is in handen van de VOJAC, Voetbal Jeugd Activiteiten 
Commissie, en wordt ondersteund door de jeugdcommissie VV Holten.

VOJAC V.V. Holten 

V.V. Holten
Valkenweg 4
7451 HN  Holten
0548 - 362099

Programmaboekje AvB-Toernooi
Sportpark Meermanskamp

Organisatie VOJAC
Allardvanbruggentoernooi@gmail.com
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OPMERKINGEN

•  Wij verzoeken de teamleiders zich direct na aankomst te melden 
in de bestuurskamer voor enige uitleg van het toernooi en het 
melden van de aanwezigheid van hun team.

•  Elke eerste drie teams van de poule krijgen aan het eind van de 
poule een beker mee naar huis.

•  De prijsuitreiking vindt gelijk na de laatste poulewedstrijd plaats 
voor de kantine en bij regen in de kantine.

•  Ook dit jaar is het weer druk in de kleedkamers. Stop alle losse 
spullen dan ook in je sporttas.

•  Laat geen waardevolle spullen onbeheerd in de kleedkamer achter!

•  V.V. Holten stelt zich niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of  
beschadigde eigendommen.
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POULE-INDELING

 Poule JO7-1 Poule JO8-1 Poule JO8-2 Poule JO9-1 
1 Holten jo7-1 1 Holten jo8-1 1 Holten jo8-2 1 LSV Lonneker jo9-1

2 Holten jo7-2 2 ABS jo8-3 2 Enter vooruit jo8-2 2 Holten jo9-1

3 Holten jo7-3 3 AVC Heracles jo8-1 3 Blauw Wit jo8-2 3 SP Teuge jo9-1

4 Dierensche Boys jo7-2 4 LSV Lonneker jo8-1 4 Markelo jo8-2 4 DOS’37 jo9-1

  5 KON UD jo8-1 5 AVC Heracles jo8-3

 Poule JO9-2 Poule JO9-3 Poule JO11-1 Poule JO11-2
1 Holten jo9-2 1 Markelo jo9-4 1 VV Gorssel jo11-1 1 Holten jo11-2

2 Markelo jo9-2 2 Holten jo9-3 2 Blauw Wit jo11-1 2 Holten jo11-3

3 SP Lochem jo9-3 3 ABS jo9-2 3 Holten jo11-1 3 ABS jo11-2

4 ABS jo9-1 4 SP Lochem jo9-5 4 sc Enschede jo11-1 4 Witkampers jo11-2

5 Nieuw Heeten jo9-1 5 SP Lochem jo9-4 5 ABS jo10-1 5 JCO jo11-5

 Poule JO11-3 Poule JO11-4 Poule JO13-1 Poule JO13-2
1 Holten jo11-4 1 Holten jo11-6 1 Holten jo13-21 1 Excelsior ‘31 jo13-4

2 AVC Heracles jo10-2 2 ABS jo11-4 2 Witkampers jo13-1 2 ABS jo13-1

3 Markelo jo11-5 3 ABS jo10-3 3 Hellendoorn jo13-1 3 Robur et Vel. jo13-3

4 ABS jo11-3 4 Holten jo11-5 4 ATC ‘65 jo13-2 4 ATC ‘65 jo13-3

5 Witkampers jo11-3 5 Blauw Wit jo11-3 5 DVOV jo13-1 5 Epe jo13-2

 Poule jo13-3 Poule jo13-4
1 Blauw Wit ’66 jo13-2 1 Excelsior ’31 jo13-10

2 Holten jo13-2 2 Excelsior ’31 jo13-8

3 Hellendoorn jo13-3 3 Holten jo13-3 

4 AVC Heracles jo13-3 4 Markelo jo13-G

5 Kon UD jo13-2
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CLUBKLEUREN DEELNEMENDE VERENIGINGEN

Vereniging Shirt Broek
V.V. Holten Rood Zwart
Blauw Wit ‘66 Blauw Wit
Markelo Zwart Wit
Sc Enschede Zwart Wit
Witkampers Wit Wit
Nieuw Heeten Zwart/wit Zwart
Excelsior Rood Wit
Sp Teuge Groen Wit
JCO Rood wit
Kon. U.D. Wit Zwart
ABS Zwart wit
SP Lochem Geel/Blauw Blauw
Robur et velocitas Rood/wit zwart
LSV Lonneker Wit/Blauw Wit
AVC Heracles Zwart/Wit Wit
 Dierensche boys Rood Wit
 Hellendoorn Rood/Blauw Blauw
 EPE Blauw Wit
 ATC ’65 Wit Wit
 DVOV Oranje Wit
 DOS ’37 Geel/Zwart Zwart
 VV Gorssel Geel/Zwart Zwart
 Enter vooruit Wit/Zwart Zwart
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WEDSTRIJDSCHEMA

JO7-1 POULE  
VELD 1A         UITSLAG
09:00 - 09:15  Holten JO7-1 - Holten JO7-2  ……-……
09:15 - 09:30 Holten JO7-3 - Dierensche B. JO7-2  ……-……
09:30 - 09:45  Holten JO7-1 - Holten JO7-3  ……-……
09:45 - 10:00 Holten JO7-2 - Dierensche B. JO7-2  ……-……
10:00 - 10:15  Holten JO7-1 - Dierensche B. JO7-2  ……-……
10:15 - 10:30 Holten JO7-2 - Holten JO7-3  ……-……

JO8-1  POULE 
VELD 2B-1         UITSLAG
09:00 - 09:15 Holten jo8-1 - ABS jo8-3  ……-……
09:15 - 09:30 AVC Heracles jo8-1 - LSV Lonneker jo8-1  ……-……
09:30 - 09:45 Holten jo8-1 - Kon UD jo8-1  ……-……
09:45 - 10:00 ABS jo8-3 - AVC Heracles jo8-1  ……-……
10:00 - 10:15 LSV Lonneker jo8-1 - Kon UD jo8-1  ……-……
10:15 - 10:30 Holten jo8-1 - AVC Heracles jo8-1  ……-……
10:30 - 10:45 ABS jo8-3 - LSV Lonneker jo8-1  ……-……
10:45 - 11:00 AVC Heracles jo8-1 - Kon UD jo8-1  ……-……
11:00 - 11:15 Holten jo8-1 - LSV Lonneker jo8-1  ……-……
11:15 - 11:30 ABS jo8-3 - Kon UD jo8-1  ……-……
  
JO8-2  POULE 
VELD 2B-2         UITSLAG
09:00 - 09:15 Holten jo8-2 - Enter vooruit jo8-2  ……-……
09:15 - 09:30 Blauw Wit jo8-2 - Markelo jo8-2  ……-……
09:30 - 09:45 AVC Heracles jo8-3  - Holten jo8-2  ……-……
09:45 - 10:00 Enter vooruit jo8-2 - Blauw Wit jo8-2  ……-……
10:00 - 10:15 Markelo jo8-2 - AVC Heracles jo8-3   ……-……
10:15 - 10:30 Holten jo8-2 - Blauw Wit jo8-2  ……-……
10:30 - 10:45 Enter vooruit jo8-2 - Markelo jo8-2  ……-……
10:45 - 11:00 Blauw Wit jo8-2 - AVC Heracles jo8-3   ……-……
11:00 - 11:15 Markelo jo8-2 - Holten jo8-2  ……-……
11:15 - 11:30 AVC Heracles jo8-3  - Enter vooruit jo8-2  ……-……
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JO9-1 POULE 
VELD 1B-1         UITSLAG
09:00 - 09:15 LSV Lonneker jo9-1 - Holten jo9-1  ……-……
09:15 - 09:30 SP Teuge jo9-1 - DOS’37 jo9-1  ……-……
09:30 - 09:45 Holten jo9-1 - SP Teuge jo9-1  ……-……
09:45 - 10:00 LSV Lonneker jo9-1 - DOS’37 jo9-1  ……-……
10:00 - 10:15 Holten jo9-1   DOS’37 jo9-1  ……-……
10:15 - 10:30 LSV Lonneker jo9-1 - SP Teuge jo9-1  ……-……

JO9-2 POULE  
VELD 1B-2         UITSLAG
09:00 - 09:15 Holten jo9-2 - Markelo jo9-2  ……-……
09:15 - 09:30 Sp Lochem jo9-3 - ABS jo9-1  ……-……
09:30 - 09:45 Holten jo9-2 - Nieuw Heeten jo9-1  ……-……
09:45 - 10:00 Markelo jo9-2 - Sp Lochem jo9-3  ……-……
10:00 - 10:15 ABS jo9-1 - Nieuw Heeten jo9-1  ……-……
10:15 - 10:30 Holten jo9-2 - Sp Lochem jo9-3  ……-……
10:30 - 10:45 Markelo jo9-2 - ABS jo9-1  ……-……
10:45 - 11:00 Sp Lochem jo9-3 - Nieuw Heeten jo9-1  ……-……
11:00 - 11:15 Holten jo9-2 - ABS jo9-1  ……-……
11:15 - 11:30 Markelo jo9-2 - Nieuw Heeten jo9-1  ……-……
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WEDSTRIJDSCHEMA

JO9-3 POULE 
VELD 2A-1         UITSLAG
09:00 - 09:15 Markelo jo9-4 - Holten jo9-3  ……-……
09:15 - 09:30 ABS jo9-2  - SP Lochem jo9-5  ……-……
09:30 - 09:45 Markelo jo9-4 - SP Lochem jo9-4  ……-……
09:45 - 10:00 Holten jo9-3 - ABS jo9-2   ……-……
10:00 - 10:15 SP Lochem jo9-5 - SP Lochem jo9-4  ……-……
10:15 - 10:30 Markelo jo9-4 - ABS jo9-2   ……-……
10:30 - 10:45 Holten jo9-3 - SP Lochem jo9-5  ……-……
10:45 - 11:00 ABS jo9-2  - SP Lochem jo9-4  ……-……
11:00 - 11:15 Markelo jo9-4 - SP Lochem jo9-5  ……-……
11:15 - 11:30 Holten jo9-3 - SP Lochem jo9-4  ……-……

JO11-1 POULE 
VELD 1A         UITSLAG
11:45 - 12:00 vv Gorssel jo11-1 - Blauw wit 66 jo11-1  ……-……
12:00 - 12:15 Holten jo11-1 - sc Enschede jo11-1  ……-……
12:15 - 12:30 vv Gorssel jo11-1 - ABS jo10-1  ……-……
12:30 - 12:45 Blauw wit 66 jo11-1 - Holten jo11-1  ……-……
12:45 - 13:00 sc Enschede jo11-1 - ABS jo10-1  ……-……
13:00 - 13:15 vv Gorssel jo11-1 - Holten jo11-1  ……-……
13:15 - 13:30 Blauw wit 66 jo11-1 - sc Enschede jo11-1  ……-……
13:30 - 13:45 Holten jo11-1 - ABS jo10-1  ……-……
13:45 - 14:00 vv Gorssel jo11-1 - sc Enschede jo11-1  ……-……
14:00 - 14:15 Blauw wit 66 jo11-1 - ABS jo10-1  ……-……
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WEDSTRIJDSCHEMA

JO11-2 POULE
VELD 1B         UITSLAG
11:45 - 12:00 Holten jo11-2 - Holten jo11-3  ……-……
12:00 - 12:15 ABS jo11-2 - Witkampers jo11-2  ……-……
12:15 - 12:30 Holten jo11-2 - JCO jo11-5  ……-……
12:30 - 12:45 Holten jo11-3 - ABS jo11-2  ……-……
12:45 - 13:00 Witkampers jo11-2 - JCO jo11-5  ……-……
13:00 - 13:15 Holten jo11-2 - ABS jo11-2  ……-……
13:15 - 13:30 Holten jo11-3 - Witkampers jo11-2  ……-……
13:30 - 13:45 ABS jo11-2 - JCO jo11-5  ……-……
13:45 - 14:00 Holten jo11-2 - Witkampers jo11-2  ……-……
14:00 - 14:15 Holten jo11-3 - JCO jo11-5  ……-……

JO11- 3 POULE 
VELD 2A         UITSLAG
11:45 - 12:00 Holten jo11-4 - AVC Heracles 10-2  ……-……
12:00 - 12:15 Markelo jo11-5 - ABS jo11-3  ……-……
12:15 - 12:30 Holten jo11-4 - Witkampers jo11-3  ……-……
12:30 - 12:45 AVC Heracles 10-2 - Markelo jo11-5  ……-……
12:45 - 13:00 ABS jo11-3 - Witkampers jo11-3  ……-……
13:00 - 13:15 Holten jo11-4 - Markelo jo11-5  ……-……
13:15 - 13:30 AVC Heracles 10-2 - ABS jo11-3  ……-……
13:30 - 13:45 Markelo jo11-5 - Witkampers jo11-3  ……-……
13:45 - 14:00 Holten jo11-4 - ABS jo11-3  ……-……
14:00 - 14:15 AVC Heracles 10-2 - Witkampers jo11-3  ……-……
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JO11-4 POULE 
VELD 2B         UITSLAG
11:45 - 12:00 Holten jo11-6 - ABS jo11-4 ……-……
12:00 - 12:15 ABS jo10-3 - Holten jo11-5 ……-……
12:15 - 12:30 Blauw wit jo11-3 - Holten jo11-6 ……-……
12:30 - 12:45 ABS jo11-4 - ABS jo10-3 ……-……
12:45 - 13:00 Holten jo11-5 - Blauw wit jo11-3 ……-……
13:00 - 13:15 Holten jo11-6 - ABS jo10-3 ……-……
13:15 - 13:30 ABS jo11-4 - Holten jo11-5 ……-……
13:30 - 13:45 ABS jo10-3 - Blauw wit jo11-3 ……-……
13:45 - 14:00 Holten jo11-5 - Holten jo11-6 ……-……
14:00 - 14:15 Blauw wit jo11-3 - ABS jo11-4 ……-……

Poule JO13-4  
VELD 3         UITSLAG
11:45 - 12:00 Excelsior ‘31 13-10 - Excelsior ‘31 jo13-8  ……-……
12:00 - 12:15 Holten jo13-3 - Markelo jo13-G  ……-……
12:15 - 12:30 Excelsior ‘3113-10 - Holten jo13-3  ……-……
12:30 - 12:45 Excelsior ‘31 jo13-8 - Markelo jo13-G  ……-……
12:45 - 13:00 Excelsior ‘31 13-10 - Markelo jo13-G  ……-……
13:00 - 13:15 Excelsior ‘31 jo13-8 - Holten jo13-3  ……-……

JO13-1 POULE 
VELD 1         UITSLAG
14:30 - 14:45 Holten jo13-1  - Witkampers jo13-1  ……-……
14:45-15:00 Hellendoorn jo13-1 - ATC jo13-2   ……-……
15:00 - 15:15 Holten jo13-1  - DVOV jo13-1  ……-……
15:15 - 15:30 Witkampers jo13-1 - Hellendoorn jo13-1  ……-……
15:30 - 15:45 ATC jo13-2  - DVOV jo13-1  ……-……
15:45 - 16:00 Holten jo13-1  - Hellendoorn jo13-1  ……-……
16:00 - 16:15 Witkampers jo13-1 - ATC jo13-2   ……-……
16:15 - 16:30 Hellendoorn jo13-1 - DVOV jo13-1  ……-……
16:30 - 16:45 Holten jo13-1  - ATC jo13-2   ……-……
16:45 - 17:00 Witkampers jo13-1 - DVOV jo13-1  ……-……
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WEDSTRIJDSCHEMA

JO13-2 POULE  
VELD 2         UITSLAG
14:30 - 14:45 Excelsior ‘31 jo13-4 - ABS jo13-1  ……-……
14:45 - 15:00 Robur et Veloc 13-3 - ATC’65 jo13-3  ……-……
15:00 - 15:15 Excelsior ‘31 jo13-4 - Epe jo13-2  ……-……
15:15 - 15:30 ABS jo13-1 - Robur et Velocitas 13-3 ……-……
15:30 - 15:45 ATC’65 jo13-3 - Epe jo13-2  ……-……
15:45 - 16:00 Excelsior ‘31 jo13-4 - Robur et Velocitas 13-3 ……-……
16:00 - 16:15 ABS jo13-1 - ATC’65 jo13-3  ……-……
16:15 - 16:30 Robur et Veloc 13-3 - Epe jo13-2  ……-……
16:30 - 16:45 Excelsior ‘31 jo13-4 - ATC’65 jo13-3  ……-……
16:45 - 17:00 ABS jo13-1 - Epe jo13-2  ……-……

JO13-3 POULE  
VELD 3         UITSLAG
14:30 - 14:45 Blauw Wit ‘66 jo13-2 - Holten jo13-2  ……-……
14:45 - 15:00 ABS jo13-1 - AVC Heracles 13-3  ……-……
15:00 - 15:15 Blauw Wit ‘66 jo13-2 - Kon UD jo13-2  ……-……
15:15 - 15:30 Holten jo13-2 - ABS jo13-1  ……-……
15:30 - 15:45 AVC Heracles 13-3 - Kon UD jo13-2  ……-……
15:45 - 16:00 Blauw Wit ‘66 jo13-2 - ABS jo13-1  ……-……
16:00 - 16:15 Holten jo13-2 - AVC Heracles 13-3  ……-……
16:15 - 16:30 ABS jo13-1 - Kon UD jo13-2  ……-……
16:30 - 16:45 Blauw Wit ‘66 jo13-2 - AVC Heracles 13-3  ……-……
16:45 - 17:00 Holten jo13-2 - Kon UD jo13-2  ……-……
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POULESTAND

Vul in het onderstaande schema de uitslagen van de wedstrijden in uw 
poule in. Zo kunt u nagaan of uw team nog poulewinnaar kan worden.

Poule   
 1 2 3 4 5
1 X  
2  X  
3   X 
4    X 
5     X

Eindstand: 1 ……………………….…………..

  2 ……………………….…………..

  3 ……………………….…………..

  4 ……………………….…………..
  
  5 ……………………….…………..

Voor het volgen van de stand om de eindoverwinning over de totale 
dag (een vereniging) wordt u verwezen naar het scorebord voor het 
wedstrijdsecretariaat.
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Lageweg 4 Holten 0548 - 378 353

www.vba-accountants.nl
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TOERNOOIREGLEMENT

•  De wedstrijden worden gespeeld volgens de bepalingen van de 
K.N.V.B.

•  Alle teams mogen onbeperkt wisselen. Een gewisselde speler mag 
opnieuw ingezet worden.

•  De JO7 teams spelen met 4 spelers. De JO8- en JO9-teams spelen 
met 6 spelers en de JO10- en JO11-teams spelen met 7 spelers op 
een half veld. De JO13-teams spelen met 11 spelers op een heel 
veld.

•  Het eindsignaal is tevens het beginsignaal! Dit wordt centraal door 
de speaker gegeven.

•  De duur van de wedstrijden is aangegeven in het wedstrijdschema. 
Er wordt niet van speelhelft gewisseld.

•  Bij gelijk eindigen in de poule beslist eerst het doelsaldo en 
daarna het onderlinge resultaat. Is dit ook gelijk, dan worden er 
strafschoppen genomen.

•  Het eerstgenoemde team verdedigt het doel met het lintje, heeft 
de aftrap en draagt eventueel hesjes bij soortgelijke kleuren van de 
shirts van de opponent.

•  De organisatie zorgt voor de hesjes voor het desbetreffende team. 
Deze zullen voor de wedstrijd worden uitgereikt aan de leiders.

•  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de 
toernooileiding.
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SPELREGELS JO7 (4 tegen 4)

De spelregels zijn eenvoudig, zodat de kinderen zelf met PLEZIER het 
voetbalspel kunnen ontdekken. We houden de volgende regels aan:

Aftrap
Bij het beginsignaal staan de spelers bij hun eigen doel en de bal ligt in het 
midden. Zodra de fluit klinkt begint het spel.

Spelhervattingen
•  Tegenstander dient minimaal 5 meter afstand aan te houden.

•  Na  een doelpunt tikt het scorende team eerst het eigen doel aan, het 
andere team mag direct het spel hervatten vanaf het eigen doel.

•  Wanneer de bal over de zijlijn gaat, dient deze door de andere partij in het 
spel te worden gebracht door middel van het indribbelen van de bal.

•  Wanneer de bal door de aanvallende partij over de achterlijn gaat, dient 
deze in het spel te worden gebracht door de verdedigende partij doormiddel 
van een pass of het indribbelen van de bal.

•  Wanneer de bal door de verdedigende partij over de achterlijn gaat, dan 
neemt de aanvallende partij een hoekschop doormiddel van een pass of het 
indribbelen van de bal.

Buitenspel is NIET van toepassing.

Strafshop
Wordt alléén gegeven wanneer een speler de bal bewust uit het doel slaat. In 
alle andere gevallen wordt een vrijeschop gegeven. Bij een penalty mag de 
verdedigende partij een keeper gebruiken.

Vrijeschop
Voor alle vrijeschoppen geldt dat ze ALTIJD indirect zijn en er dus niet 
rechtstreeks gescoord mag worden.

Spelleider
De teambegeleider begeleidt het spel en grijpt alleen in als dit wenselijk/
noodzakelijk is én legt daar waar nodig de regels uit.  
De teambegeleider doet dit vanaf de zijlijn en staat daarbij NIET in  
het veld!
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SPELREGELS JO8 en JO9 (6 tegen 6)

Het toepassen van de spelregels ligt in de hand van een spelbegeleider. 
De spelbegeleider staat niet in maar langs het veld en neemt bij het onjuist 
toepassen van de spelregels een beslissing en legt deze zo nodig uit. De 
zijlijn is de uitgangspositie van de spelbegeleider, als het spel hierom vraagt 
staat het hem/haar altijd vrij om het veld in te bewegen. De spelbegeleider 
heeft maar één bedoeling en dat is de jongens en/of meisjes zoveel mogelijk 
te laten voetballen. Op het speelveld mogen zich alleen de spelers en een 
spelbegeleider bevinden. Trainers/coaches en anderen mogen zich dus niet 
tijdens de wedstrijd tussen de spelers begeven. Een blessuregeval bij één van 
de spelers/speelsters is hierop uiteraard een uitzondering, de spelbegeleider 
geeft dan toestemming om het speelveld te betreden.

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

Achterbal: De achterbal wordt vanaf de grond genomen door de bal te passen 
of te schieten vanaf de grond. 
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Terugspeelbal: Een terugspeelbal mag door de keeper niet opge¬pakt 
worden. Wanneer dit wel gedaan wordt, wordt eenmalig een waarschuwing 
gegeven. Bij herhaling van de overtreding volgt een indirecte vrije trap op 7 
meter afstand van de achterlijn. 

Hoekschop: Hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten van het speelveld 
genomen door de bal in te dribbelen of te passen. Uit een hoekschop kan direct 
gescoord worden. 

Keepersgebied: Er wordt geadviseerd om het keepersgebied te markeren op 
de zijlijn – 7 meter vanaf de achterlijn – met twee afwijkende kleur pionnen. 
Het keepersgebied geeft aan tot waar de keeper de bal in de handen mag 
hebben. 

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

Uitbal: Als de bal over de zijlijn gaat, wordt de bal ingedribbeld. 
Er kan dus niet direct gescoord worden vanuit een uitbal. 

Vrije bal: Alle overtredingen worden bestraft met een directe vrije schop. Een 
vrije bal mag door middel van een dribbel, een pass of een schot uitgevoerd 
worden. 
Keeperbal: Wanneer de keeper een bal vangt die niet is uitgegaan mag de 
keeper het spel voortzetten door de bal te gooien, passen, dribbelen of uit de 
handen te schieten. 

Doelpunt: Bij een doelpunt vindt de aftrap plaats in het midden van het veld. 
Beide teams beginnen weer vanaf eigen helft. 

Buitenspel: De buitenspelregel is niet van toepassing. 

Strafschoppen na afloop: Na afloop van de wedstrijd kunnen er door beide 
teams strafschoppen worden genomen. 

Strafschop: Bij hoge uitzondering. Bij het ontnemen van een duidelijke 
scoringskans zal er een strafschop worden toegekend. 
De afstand is 7 meter.
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SPELREGELS JO10 en JO11 (7 tegen 7)

Het toepassen van de spelregels ligt in de hand van een spelbegeleider. 
De spelbegeleider staat in het veld en neemt bij het onjuist toepassen van 
de spelregels een beslissing en legt deze zo nodig uit. De spelbegeleider 
heeft maar één bedoeling en dat is de jongens en/of meisjes zoveel mogelijk 
te laten voetballen. Op het speelveld mogen zich alleen de spelers en een 
spelbegeleider bevinden. Trainers/coaches en anderen mogen zich dus niet 
tijdens de wedstrijd tussen de spelers begeven. Een blessuregeval bij één van 
de spelers/speelsters is hierop uiteraard een uitzondering, de spelbegeleider 
geeft dan toestemming om het speelveld te betreden.

Aftrap: De aftrap wordt genomen in het midden van het veld. Een van beide 
teams neemt de aftrap.

Achterbal: De achterbal wordt vanaf de grond of uit de handen genomen door 
de bal te gooien of te schieten vanaf de grond of vanuit de handen. 

Terugspeelbal: Een terugspeelbal mag door de keeper niet opge¬pakt 
worden. Wanneer dit wel gedaan wordt, wordt eenmalig een waarschuwing 
gegeven. Bij herhaling van de overtreding volgt een indirecte vrije trap op 7 
meter afstand van de achterlijn. 

Hoekschop: De hoekschoppen worden genomen vanaf een punt dat de 
spelbegeleider heeft gekozen tussen de hoek van het veld en de dichtstbijzijnde 
doelpaal. 

Afstand: De tegenstander staat minimaal op 5 meter afstand bij elke 
spelhervatting.
Uitbal: Als de bal over de zijlijn gaat, wordt de bal ingegooid. Een foutieve 
ingooi moet altijd overnieuw genomen worden.

Vrije bal: Alle overtredingen worden bestraft met een directe vrije schop. 
Een vrije bal mag door middel van een dribbel, een pass of een schot 
uitgevoerd worden. 

Keeperbal: Wanneer de keeper een bal vangt die niet is uitgegaan mag de 
keeper het spel voortzetten door de bal te gooien, passen, dribbelen of uit de 
handen te schieten. 

Doelpunt: Bij een doelpunt vindt de aftrap plaats in het midden van het veld.

Buitenspel: De buitenspelregel is niet van toepassing. 

Strafschop: Bij hoge uitzondering. Bij het ontnemen van een duidelijke 
scoringskans zal er een strafschop worden toegekend. De afstand is 7 meter.
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Het toepassen van de spelregels ligt in de hand van een spelbegeleider. De 
spelbegeleider staat in het veld en neemt bij het onjuist toepassen van de 
spelregels een beslissing en legt deze zo nodig uit. De spelbegeleider heeft 
maar één bedoeling en dat is de jongens en/of meisjes zoveel mogelijk 
te laten voetballen. Op het speelveld mogen zich alleen de spelers en een 
spelbegeleider bevinden. Trainers/coaches en anderen mogen zich dus niet 
tijdens de wedstrijd tussen de spelers begeven. Een blessuregeval bij één van 
de spelers/speelsters is hierop uiteraard een uitzondering, de spelbegeleider 
geeft dan toestemming om het speelveld te betreden.

Aftrap: De aftrap wordt genomen in het midden van het veld. Een van beide 
teams neemt de aftrap.

Achterbal: De achterbal wordt vanaf de grond op de 16 meter lijn uitgenomen. 

Terugspeelbal: Een terugspeelbal mag door de keeper niet opge¬pakt 
worden. Wanneer dit wel gedaan wordt, wordt eenmalig een waarschuwing 
gegeven. Bij herhaling van de overtreding volgt een indirecte vrije trap.

Hoekschop: De hoekschoppen worden genomen vanaf een punt dat de 
spelbegeleider heeft gekozen tussen de hoek van het veld en de dichtstbijzijnde 
doelpaal. 

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

Uitbal: Als de bal over de zijlijn gaat, wordt de bal ingegooid. Een foutieve 
ingooi moet altijd overnieuw genomen worden.

Vrije bal: Alle overtredingen worden bestraft met een directe vrije schop. 
Een vrije bal mag door middel van een pass of een schot uitgevoerd worden. 

Keeperbal: Wanneer de keeper een bal vangt die niet is uitgegaan mag de 
keeper het spel voortzetten door de bal te gooien, passen, dribbelen of uit de 
handen te schieten. 

Doelpunt: Bij een doelpunt vindt de aftrap plaats in het midden van het veld.

Buitenspel: De buitenspelregel is van toepassing. 

Strafschop: worden geven bij overtredingen waarbij het ontnemen van een 
scoringskans van toepassing is binnen de 16 meter. 




