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Algemeen 
Om een toernooi naar wens te laten verlopen, spreken we een aantal algemene regels af. Deze regels gelden voor IEDEREEN die 
bij het toernooi betrokken is. Dat zijn dus niet alleen de spelers, maar ook teamleiders, trainers, scheidsrechters, de 
toernooiorganisatie en de supporters. Willem II (AV) hecht veel waarde aan ‘Respect’ en ‘Fair Play’. Men dient zich daarom te 
houden aan de volgende regels: 

- Onsportief gedrag wordt, zowel op als buiten het veld, NIET getolereerd; 
- Respecteer de regels en houd je er ook aan; 
- Toon respect voor tegenstanders, scheidsrechters en toeschouwers; 
- Stimuleer morele en maatschappelijke verantwoordelijkheid; 
- Moedig spelers aan plezier te hebben en ook een positieve houding ten opzichte van zowel winnen als verliezen te 

bezitten. 
 
Scheidsrechters geven ongepast gedrag van teamleiders, trainers, spelers en supporters van het team door aan de 
toernooiorganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de teamleiders om ervoor te zorgen dat iedereen die is aangesloten bij de 
club of het team (ook ouders en andere supporters), zich op een passende manier gedraagt. Wanneer de regels worden verbroken 
krijgen de betrokkenen (club/team/teamleider/speler) sancties opgelegd vanuit de organisatie. Deze kunnen er bijvoorbeeld uit 
bestaan dat het team een wedstrijd verliest of wordt gediskwalificeerd. 
Elke speler, coach, toeschouwer of deelnemer die uit de wedstrijd wordt gestuurd of zich schuldig maakt aan elke vorm van 
wangedrag, wordt hier door de toernooiorganisatie op aangesproken; indien nodig kunnen de lokale autoriteiten worden ingezet. 
 

Toernooireglement 
Het toernooi wordt gespeeld volgens de officiële regels van de KNVB (welke zijn ontleend aan het reglement van de FIFA); terug te 
vinden op de website van de KNVB (www.knvb.nl). Regels die afwijken van die zoals genoemd in bovenstaand document worden 
hieronder puntsgewijs weergegeven. 
 

0. Algemeen 
Deelnemers 
Alle verenigingen, teams, voetbalclubs en schoolteams die lid zijn van een bij de FIFA aangesloten nationale bond (zoals de 
KNVB), zijn van harte welkom deel te nemen aan de toernooien die worden georganiseerd door Willem II (AV). Een team dat niet 
bij een dergelijke bond is aangesloten kan ook deelnemen, goedkeuring tot deelname dient echter te worden verleend door Willem 
II (AV). 
 
Wedstrijdschema 
Willem II (AV) draagt er zorg voor dat elk team gedurende het toernooi voldoende wedstrijden speelt. Afhankelijk van het aantal 
deelnemende teams en het aantal beschikbare velden wordt het wedstrijdschema opgesteld. Het wedstrijdschema wordt een week 
voor aanvang van het toernooi gepubliceerd op de website. Tevens wordt het wedstrijdschema per e-mail verzonden naar de 
contactpersoon van het desbetreffende team. Aan het wedstrijdschema kunnen verder geen rechten worden ontleend. Tevens 
behoudt de organisatie zich het recht voor om hierin wijzigingen aan te brengen als gevolg van bijvoorbeeld het niet komen 
opdagen van een team of niet voorziene wijzigingen. 
 
Accommodatie 
Op de accommodatie zijn kleedlokalen (beperkt) beschikbaar. Vooraf wordt een indeling gemaakt zodat elk team gedurende een 
bepaalde periode de mogelijkheid heeft gebruik te maken van (een gedeelte van) een kleedlokaal (deze indeling is te vinden in het 
document ‘Overige info’). Het strekt echter tot de aanbeveling om al in sportkleding op de accommodatie te verschijnen. Het is 
NIET mogelijk spullen achter te laten in de kleedlokalen. De toernooiorganisatie adviseert iedereen met klem goed te letten op 
waardevolle spullen en/of geld. 
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Drugs en alcohol 
Het is NIET toegestaan zelf alcoholische dranken mee te nemen naar de accommodatie. Dit geldt voor zowel spelers, officials als 
toeschouwers. De toernooiorganisatie behoudt zich het recht voor deze in beslag te nemen en te vernietigen.  
Het is toegestaan alcohol te gebruiken volgens de regels zoals die op de accommodatie gelden. Dat betekent dat er GEEN alcohol 
mag worden gebruikt op de velden en in korte nabijheid daarvan. Willem II (AV) verbiedt het gebruik van drugs op en rondom de 
velden. Personen die drugs gebruiken worden (indien ze deelnemen) uit het toernooi gezet en van de accommodatie verwijderd. 
Indien noodzakelijk kunnen de lokale autoriteiten worden ingeschakeld. 
 
Punctualiteit 
Bij aanvang van het toernooi geldt dat teams (lees: de teamleider) zich minimaal een half uur voor aanvang van de eerste wedstrijd 
van het desbetreffende team meldt bij het wedstrijdsecretariaat. De exacte tijd waarop een team zich bij het wedstrijdsecretariaat 
dient te melden is aangegeven in de document ‘Overige info’. Bij de aanmelding ontvangt de teamleider het definitieve 
wedstrijdprogramma. Ook wordt men dan geïnformeerd over de laatste eventuele wijzigingen en bijzonderheden. Indien een team 
zich (al dan niet verwijtbaar) niet op tijd meldt, mag dit door de toernooiorganisatie worden bestraft met een nederlaag in de eerste 
wedstrijd of zelfs uitsluiting van deelname. Het is aan de toernooiorganisatie de verwijtbaarheid van het team in de ontstane situatie 
naar waarde te beoordelen.  
 
Fair Play 
In de algemene regels kwam al naar voren dat Willem II (AV) ‘Respect’ en ‘Fair Play’ hoog in het vaandel heeft staan. Zowel op als 
buiten het veld wordt toegezien op een strikte naleving van de regels.  
 
Toernooiopzet 
Deze kan per toernooi en per leeftijdscategorie verschillen. Er wordt dan ook verwezen naar de diverse wedstrijdschema’s. 
  
Puntentelling 

- Een gewonnen wedstrijd levert 3 punten op. 
- Een gelijkgespeelde wedstrijd levert 1 punt op. 
- Een verloren wedstrijd levert 0 punten op. 

 
Indien twee of meer teams met hetzelfde aantal punten eindigen, wordt de eindstand op de volgende wijze bepaald: 

1. Het doelsaldo; 
2. Het aantal gescoorde doelpunten; 
3. Het onderlinge resultaat; 
4. Het aantal gele en rode kaarten;  
5. Het aantal behaalde punten in het Fair Play klassement; 
6. Strafschoppen volgens de FIFA regels (5 per team, daarna om en om). 

 
In de finale wedstrijden (wedstrijden die een winnaar moeten opleveren in verband met kwalificatie voor de volgende fase in het 
toernooi, zogenaamde ‘knock-out’ wedstrijden) wordt er GEEN verlenging gespeeld. Bij een gelijke stand wordt er meteen 
overgegaan tot het nemen van strafschoppen volgens de FIFA regels. 
 
Bekers 
In elke leeftijdscategorie worden er bekers beschikbaar gesteld voor de volgende prestaties: 

- Nummer 1   (winnaar)  A-finales 
- Nummer 2   (runner-up) A-finales 
- Nummer 3    A-finales 
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- Nummer 1  (winnaar) B-finales 
- Nummer 2   (runner-up) B-finales 
- Nummer 3    B-finales 
- Nummer 4    B-finales 

 
- Fair Play Cup  

 
Indien er in een ander format wordt gespeeld, is in het wedstrijdschema terug te vinden welke eindklasseringen recht geven op een 
beker. 
 
Leeftijdscategorieën 
Betreffende de leeftijdscategorieën gelden de volgende bepalingen (geldig t/m juli 2014): 

- Senioren    geboren in 1999 of eerder 
- A-junioren  U19  geboren in 1997 of 1998 
- B-junioren  U17  geboren in 1999 of 2000 
- C-junioren  U15  geboren in 2001 of 2002 
- D-junioren  U13  geboren in 2003 of 2004 
- E-junioren  U11  geboren in 2005 of 2006 
- F-junioren  U09  geboren in 2007 of later 

 
 
Dispensatie 
Het is NIET toegestaan te spelen met dispensatiespelers. Deze regel geldt voor alle leeftijdscategorieën. Bij twijfel over de leeftijd 
dient een speler altijd zijn legitimatie of spelerspas te kunnen tonen aan de scheidsrechters en/of de toernooiorganisatie. Indien 
een speler hiertoe niet in staat is wordt deze uitgesloten van verdere deelname en worden de wedstrijden die eerder door het 
desbetreffende team werden gespeeld omgezet in een reglementaire 0 - 3 nederlaag.  
Op straffe van dezelfde maatregelen mag een speler slechts voor één team uitkomen gedurende het toernooi. 
 
Het is meisjes toegestaan mee te spelen in een jongensteam, andersom is dit NIET het geval.  
 
Teamleider 
Teams schrijven zich in via het inschrijfformulier. De inschrijving kan alleen worden gedaan door iemand van 18 jaar of ouder. Deze 
volwassene wordt geacht zich te gedragen als de teamleider en hij is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn spelers op en 
buiten het speelveld. Tevens wordt hij verantwoordelijk worden gehouden voor de daden van zijn ploeg op de speellocatie. Ook is 
hij de contactpersoon voor Willem II (AV), wat inhoudt dat alle correspondentie en al het contact via deze persoon verloopt.  
 
Deelnamegarantie  
Inschrijven betekent dat men akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden. Alleen wanneer het inschrijfformulier volledig en 
correct is ingevuld, stuur de organisatie  een bevestigingsmail. Zonder bevestigingsmail bestaat er geen recht op deelname. Bij 
voldoende belangstelling kunnen teams op de reservelijst worden geplaatst.. 
 
Verzekeringen 
Alle deelnemers moeten zorgen voor hun eigen verzekering. Willem II (AV) verzorgt geen groepsverzekering en is niet 
verantwoordelijk of aansprakelijk voor de bescherming van de deelnemers in geval van schade, blessures, ziekte, diefstal of 
schade aan eigendommen. 
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1. Het speelveld 

Alle velden waarop wordt gespeeld zijn van eerste kwaliteit natuur- en/of kunstgras. Behoudens de E-junioren en de F-junioren 
worden de wedstrijden afgewerkt op een ‘normaal’ veld. De E- en F-junioren werken hun wedstrijden af op de helft van een 
‘normaal’ speelveld. Uiteraard zijn de afmetingen van de doelen bij E- en F-junioren aangepast naar het kleinere speelveld. Daarbij 
gelden verder nog de volgende afwijkingen ten opzichte van het reglement bij de D-, C-, B- en A-junioren en de senioren: 

- Uittrappen/doeltrappen: de doelman mag met de bal in de handen tot de ’16 meter’ 
lijn lopen en daar uit de hand uittrappen. Ook als de bal over de achterlijn is gegaan, 
mag de doelman de bal zowel uittrappen als uitwerpen.  

- Terugspeelbal  Een terugspeelbal mag door de doelman in de handen  
    worden genomen. 

- Buitenspel   In deze leeftijdscategorieën wordt zonder buitenspel  
    gespeeld. 

- Hoekschoppen  Hoekschoppen worden genomen op de kruising van de 
middenlijn met de zijlijn, of die van de achterlijn met de zijlijn (lijnen van een ‘normaal’ 
veld, afhankelijk van het punt waar de bal over de achterlijn ging). 

- Strafschop   Strafschoppen worden genomen op 8 meter van het doel. 
 
De spelregels bij de D-junioren wijken in twee gevallen af van die bij de C-, B- en A-junioren, namelijk: 

- Er worden ‘korte’ corners genomen; 
- Doeltrappen worden genomen vanaf de lijn van het strafschopgebied.  

 
2. De bal  

Behoudens de D, junioren, de E-junioren en de F-junioren wordt er gespeeld met een ‘vijfje’. De D-, E- en F-junioren spelen met 
een kleinere bal, maat 4. Teams dienen zelf ballen voor de warming-up mee te nemen; deze worden door de toernooiorganisatie 
NIET verstrekt.   
 

3. Het aantal spelers 
Behoudens de E-junioren en de F-junioren wordt een team gevormd door elf spelers. De E- en F-junioren spelen zeven tegen 
zeven. Voor wat betreft de grootte van de teams gaat de organisatie bij de E- en F-junioren uit van een maximum van twaalf 
personen, voor teams in de andere leeftijdscategorieën is dat aantal zestien spelers. 
 
Voor alle leeftijdscategorieën geldt dat er per wedstrijd vijf wissels mogen worden ingebracht. Wanneer een speler wordt gewisseld, 
is het toegestaan deze later weer in te brengen. Daarbij dient echter wel de regel te worden gewaarborgd dat het totaal aantal 
wissels maximaal vijf mag bedragen.  
 
Voor de E- en F- junioren geldt dat er doorlopend mag worden gewisseld (ook buiten de zogenaamde ‘dode’ spelmomenten om); 
voor de andere leeftijdscategorieën mag dat alleen wanneer het spel stilligt en de scheidsrechter zijn goedkeuring heeft gegeven. 
 

4. Uitrusting van de spelers 
Alle spelers van een team dienen te zijn uitgerust in dezelfde kledij; dat wil zeggen dat zowel shirtjes, broekjes als kousen bij elke 
speler dezelfde kleur moeten hebben. Wanneer twee teams een tenue dragen dat volgens de scheidsrechter niet voldoende 
onderscheidend is, dient het in het wedstrijdschema eerstgenoemde team een ander shirt te dragen. Deze oplossing kan ook het 
dragen van hesjes zijn; deze kunnen worden opgehaald bij het wedstrijdsecretariaat.  
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5. Scheidsrechters 

Wedstrijden van de senioren, A-junioren, B-junioren, C-junioren en D-junioren worden geleid door scheidsrechters die zijn 
aangesloten bij de KNVB of een andere nationale bond (zij zijn dus lid van de FIFA); voor de F-junioren en E-junioren geldt dat de 
wedstrijden worden gefloten door zogenaamde clubscheidsrechters. Zij hoeven dus niet officieel als scheidsrechter te boek te 
staan bij de KNVB, maar zij hebben wel voldoende ervaring met het leiden van wedstrijden in deze leeftijdscategorieën. Protesten 
over beslissingen van de scheidsrechter worden niet gehoord door de toernooiorganisatie. Alle beslissingen die door de 
scheidsrechter worden genomen zijn definitief. 
 

6. Assistent-scheidsrechters 
Assistent-scheidsrechters worden door Willem II (AV) niet verzorgd: deelnemende ploegen bij de senioren, A-junioren, B-junioren, 
C-junioren en D-junioren dienen zelf een assistent-scheidsrechter mee te nemen. Bij E-junioren en F-junioren worden geen 
assistent-scheidsrechters ingezet. 
 

7. De duur van de wedstrijd 
De wedstrijden voor E-junioren en F-junioren duren 13 minuten (aaneensluitend). Er wordt NIET van kant gewisseld. Wedstrijden 
worden afgewerkt in blokken van een kwartier, zodat er tussen de wedstrijden een pauze van twee minuten pauze is. Dit geeft de 
teams die de volgende wedstrijd moeten spelen genoeg tijd om te zorgen dat ze op het aangegeven tijdstip ook daadwerkelijk 
kunnen aanvangen met hun wedstrijd.  
 
Voor senioren, A-junioren, B-junioren, C-junioren en D-junioren geldt dat zij wedstrijden spelen van 18 minuten (aaneensluitend). 
Er wordt NIET van kant gewisseld. Hier worden de wedstrijden afgewerkt in blokken van twintig minuten, zodat ook hier een ruimte 
van twee minuten tussen de wedstrijden is. 
 
Er wordt gespeeld ZONDER blessuretijd; de wedstrijd worden centraal gestart en ook centraal beëindigd. De scheidsrechter kan 
dus geen tijd bijtrekken of de klok ‘stopzetten’. Slechts bij hoge uitzondering kan een scheidsrechter besluiten (na overleg met en 
toestemming van de toernooiorganisatie) de wedstrijd te laten voortduren nadat het centrale eindsignaal heeft geklonken. 
 
Teams worden verzocht minimaal vijf minuten voor aanvang van hun wedstrijd op het juiste speelveld aanwezig te zijn. Wanneer 
een team niet tijdig aanwezig is en daardoor de wedstrijd niet op de in het wedstrijdschema vastgestelde tijd kan aanvangen, lijdt 
dit team een reglementaire 0 - 3 nederlaag. Indien het team een geldige reden denkt te hebben om de afwezigheid te verklaren, is 
het aan de toernooiorganisatie hierover een oordeel te vellen en al dan niet een gepaste straf uit te spreken. De 
toernooiorganisatie heeft tevens het recht de uitslag van een wedstrijd om te zetten in een reglementaire 0 - 3 nederlaag in de 
volgende gevallen: 

- Als een team gebruik (heeft) (ge)maakt van een niet gerechtigde speler; 
- Als de scheidsrechter de wedstrijd heeft moeten staken als gevolg van wangedrag van spelers, officials of supporters 

van dat team.  
 

8. Overtredingen en onbehoorlijk gedrag 
Een speler aan wie een gele kaart wordt getoond, dient het veld gedurende vijf minuten te verlaten. Hij mag in deze periode NIET 
worden vervangen. Ontvangt deze speler tijdens dezelfde wedstrijd opnieuw een gele kaart, dan is wordt hij van het veld gezonden 
en mag hij tijdens deze wedstrijd niet meer in actie komen. Uiteraard geldt ook hier dat er geen vervanger mag worden ingezet. De 
volgende wedstrijd is de speler weer speelgerechtigd, met de opmerking dat elke nieuwe gele kaart automatisch leidt tot een 
schorsing in de eerstvolgende wedstrijd. Gele kaarten worden middels het wedstrijdbriefje door de scheidsrechter doorgegeven 
aan de toernooiorganisatie.  
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Bij het krijgen van een directe rode kaart geldt dat de speler het veld moet verlaten, tijdens de desbetreffende wedstrijd niet meer in 
actie mag komen en niet mag worden vervangen. Tevens wordt hij voor minimaal één wedstrijd (de eerstvolgende) geschorst. De 
scheidsrechter geeft meteen na de wedstrijd aan de toernooiorganisatie de aard van de overtreding door. Het oordeel van de 
scheidsrechter in ogenschouw nemend is toernooiorganisatie vrij om de speler voor meerdere wedstrijden te schorsen of zelfs 
verdere deelname aan het toernooi te ontzeggen. 
 
Indien een scheidsrechter zich genoodzaakt ziet een wedstrijd te staken, worden de volgende maatregelen genomen: 

- De toernooiorganisatie stelt aan de hand van het verhaal van en in samenspraak met de scheidsrechter de schuldige 
partij vast; 

- De schuldige partij verliest de wedstrijd reglementair met 0 - 3; 
- Indien beide partijen schuldig worden bevonden, wordt de eindstand reglementair vastgesteld op 0 - 0 en krijgen 

beide teams één punt in mindering. 
 
Wanneer de toernooiorganisatie oordeelt dat een team zich schuldig maakt aan het vertonen van collectief wangedrag, is zij 
toegestaan het team van het toernooi te verwijderen. Daarbij geldt tevens dat gewelddadige handelingen en vernielingen worden 
gemeld aan de politie. 
 

9. Clausule 
Indien er sprake is van geweld tegen personen of goederen waar enig letsel of schade uit voortvloeit, meldt de organisatie dit bij de 
politie. De schade wordt verhaald op de veroorzaker van het geweld. Indien de veroorzaker van het geweld een speler of 
begeleider van een deelnemend team is, wordt dit team uitgesloten van verdere deelname aan het toernooi. Indien de veroorzaker 
van het geweld een supporter of ouder is die al dan niet banden heeft met een deelnemend team, wordt deze persoon de verdere 
toegang tot het betreffende sportpark waar het incident zich heeft afgespeeld ontzegd. Deze persoon wordt ook, eventueel met 
behulp van de politie, verwijderd.  
 
Willem II (AV) is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor financiële schade welke ontstaan kan zijn door oorlog, schade of 
wegblokkades. Hetzelfde geldt voor acties van (lokale) autoriteiten en/of (gewelddadige) acties van personen. 
 

10. Afgelasting 
Bij extreme weersomstandigheden, waarbij niet gespeeld kan worden of de velden niet bespeelbaar zijn, wordt het toernooi 
gedeeltelijk of in het geheel afgelast. Schade hierdoor kan niet worden verhaald op Willem II (AV).  
 
In alle situaties waarin dit reglement niet voorziet, ligt de beslissingsbevoegdheid bij Willem II (AV) en/of de toernooiorganisatie. 
 
De toernooiorganisatie heeft het recht om aanpassingen te maken in de regels en voorschriften. Alle wijzigingen aan de regels en 
voorschriften zullen onmiddellijk aan de teamleiders worden meegedeeld door de toernooiorganisatie. De regels van het toernooi 
en besluiten van het organiserend comité zijn definitief en bindend voor alle teams in het toernooi. 

 


