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Welkom! 
Zaterdagvoetbalvereniging ONR heet alle deelnemers, begeleiders en supporters 
van harte welkom bij het ONR toernooi op 18 en 19 juni 2010.  
Wij hopen natuurlijk dat dit toernooi een groot succes wordt en bedanken alle 
vrijwilligers en deelnemende teams voor hun inzet. 
Wees voorzichtig met elkaar en maak er een leuke en sportieve dag van! 
Namens de leden, het jeugdbestuur en het bestuur wensen wij alle aanwezigen veel 
plezier. 
De toernooicommissie 

  

De leid(st)ers van de deelnemende teams worden verzocht zich uiterlijk 15 minuten 
voor aanvang van de eerste wedstrijd te melden bij het wedstrijdsecretariaat.  

  
Huisregels/adviezen 

Wij raden alle spelers aan om omgekleed naar ONR te komen i.v.m. de te 
verwachten drukte in de kleedkamers.  
Wij verzoeken iedereen het clubhuis niet met voetbalschoenen te betreden.  
Op last van de KNVB is het niet toegestaan glazen en/of glazen flessen mee te 
nemen naar het veld. 
Let op uw eigendommen; ONR is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte of 
beschadigde eigendommen.  
  
Wedstrijdreglement: 

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

2.      De duur van de wedstrijden bedraagt voor: 

D-pupillen 1 x 15 minuten  

E-pupillen 1x15 minuten  

F-pupillen 1 x 14 minuten 

3.      Een centraal geluidsignaal bepaalt het begin en het einde van de wedstrijden. 

4.      Tussen de wedstrijden is er wisseltijd; alle teams worden dan ook verzocht om zo 
snel mogelijk na het eindsignaal het veld weer vrij te maken c.q. hun plaats voor de 
volgende wedstrijd in te nemen. De maximale wisseltijd is: 

D-pupillen 1 x 2 minuten  

E-pupillen 1x 2 minuten  

F-pupillen 1 x 5 minuten 

5.  Indien een elftal/team gebruik maakt van dispensatiespelers, dan moet dit voor 
aanvang van het toernooi zijn gemeld bij de toernooileiding.  
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6.      De eerstgenoemde vereniging verricht de aftrap; de andere vereniging verdedigt 
het doel het verst gelegen van het clubhuis. 

7.      Ieder team krijgt drie punten per gewonnen wedstrijd, één punt voor een gelijk 
spel en nul punten voor een verloren wedstrijd.  

8.      Indien de uitslag van een poule meerdere teams gelijk eindigen, wordt de 
volgorde als volgt bepaald: 
- op doelsaldo.  
- als dat gelijk is, het meeste doelpunten voor. 
- als dat gelijk is, het resultaat van de onderlinge wedstrijd. 
- als dat ook gelijk is, nemen van ieder van de gelijk geëindigde teams drie 
verschillende spelers een strafschop. Indien dan nog geen beslissing is gevallen, 
wordt er om en om steeds één strafschop genomen, net zolang totdat een beslissing 
is gevallen. 

9.      Een speler, die van het veld wordt gestuurd, is van verdere deelname 
uitgesloten, tenzij de toernooileiding anders beslist. 

10.   De deelnemende teams/verenigingen zorgen zelf voor reservetenues of hesjes 
in een afwijkende kleur. Indien nodig speelt het eerstgenoemde team in reservetenue 
of hesjes. 

11.   De toernooileiding heeft het recht om in geval van onvoorziene omstandigheden 
het wedstrijdprogramma te wijzigen. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, 
beslist de toernooileiding. Tegen besluiten van de toernooileiding is geen protest 
mogelijk. 
  
Aanvullende spelregels D-pupillen 

Bij de D-pupillen gelden de normaal geldende spelregels zoals buitenspel, het niet in 
de handen pakken van een terugspeelbal/uitgooi naar de keeper, etc. Ook kunnen er 
directe of indirecte vrije schoppen gegeven worden.  
Ieder team levert een assistent scheidsrechter (grensrechter).  
De achterballen (en de vrije trappen na een overtreding in het strafschopgebied) 
worden genomen op de 16-meterlijn van het strafschopgebied. De hoekschoppen 
worden genomen op vanaf een door de scheidsrechter te bepalen punt op de 
achterlijn halverwege de hoekvlag en het strafschopgebied. 
Er mag doorlopend gewisseld worden. 
  
Aanvullende spelregels E- en F-pupillen 

Er wordt gespeeld met maximaal 7 tegen 7 gespeeld. Andere combinaties zijn 
uitsluitend toegestaan indien de toernooileiding daartoe beslist, bijvoorbeeld bij 
slechte weersomstandigheden. ONR sluit hiermee aan bij de visie van de KNVB dat 
bij 8 tegen 8 de voetbalweerstanden (ruimten, tegenstanders) groter worden, wat het 
jeugdvoetballeerproces niet ten goede komt. 
 
Bij de F-pupillen spelen de afzonderlijke  teams meerdere wedstrijden achter elkaar 
(reden aanpassing speelschema ivm de wedstrijd Nederland  - Japan). Om de 
spelers voldoende rust te gunnen is de wisseltijd aangepast, deze bedraagt max. 5 
minuten. 
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Een strafschop wordt bij hoge uitzondering gegeven, de afstand is dan 8 meter. F-
pupillen gebruiken hun handen vaak als bescherming; dit wordt niet bestraft. Indien 
werkelijk een doelkans door een opzettelijke overtreding binnen 8 á 10 meter van het 
doel wordt ontnomen, kan een strafschop gegeven worden. 
Hoekschoppen worden als "halve corners" genomen. Dat wil zeggen vanaf een door 
de scheidsrechter te bepalen punt halverwege de hoekvlag en de dichtstbijzijnde 
doelpaal. 
Alle overtredingen worden bestraft met een directe vrije schop, waarbij de 
tegenstander minimaal 5 meter afstand in acht neemt. 
Inworpen worden op normale wijze genomen (uit de nek). Foutieve genomen 
inworpen moeten worden overgenomen. 
Na afloop van de wedstrijd worden geen strafschoppen genomen.  
  

Ten slotte 

Het toepassen van de spelregels ligt in de hand van de scheidsrechter. Hij of zij laat 
de jongens en meisjes zoveel mogelijk voetballen.  
Op het speelveld mogen zich alleen de spelers en de scheidsrechter bevinden. 
Coaches, begeleiders en anderen mogen zich dus niet tijdens de wedstrijd tussen de 
spelers begeven. De scheidsrechter dient in dit geval de wedstrijd stil te leggen en de 
bewuste mensen te verzoeken achter de omheining plaats te nemen.  
Wij juichen toe dat supporters de teams langs de lijn op een goede en sportieve manier aanmoedigen.  

De scheidsrechters fluiten op dit toernooi voor hun plezier en dat van de deelnemers. 
Onthoudt u zich daarom van op- of aanmerkingen op de scheidsrechters. Wij vragen 
de leiders daarin zelf het goede voorbeeld te geven en zonodig anderen hierop aan 
te spreken. 

 


