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Info data/tijden: 
Donderdag 6 mei 

• Locatie: DCG, Herman Bonpad 7 
• 13:30 verzamelen 
• 14:00 eerste wedstrijd 

 
Zaterdag 12 juni 

• Locatie: Atletico Club Amsterdam, Bok de Korverweg 4 
• 13:30 verzamelen 
• 14:00 eerste wedstrijd 

 
Zaterdag 19 juni 

• Locatie: ZSGO/WMS, Han Hollanderlaan 3 
• 13:30 verzamelen 
• 14:00 eerste wedstrijd 

 
Eindtoernooi EK Meidenvoetbal Amsterdam (alleen voor gekwalificeerde teams!) 

• Datum: Woensdag 30 juni  
• Locatie: AVV SDZ, Transformatorweg 10 
• Tijden 9 t/m 12 jaar: 13:00-15:00 (tijd kan nog veranderen) 
• Tijden 12 t/m 16 jaar: 15:00-17:00 (tijd kan nog veranderen) 
• Gekwalificeerde teams krijgen een uitnodiging 

 

Kwalificatievoorwaarden: 
• Deelnemen aan minimaal 2 toernooien (exclusief Kick-Off toernooi) 
• Als je aan 3 toernooien meedoet, telt het resultaat van je 2 best gespeelde 

toernooien. 
• De 2 hoogst geëindigde teams per leeftijdscategorie plaatsen zich voor het 

eindtoernooi van het EK Meidenvoetbal van Amsterdam op 30 juni 2021 bij AVV SDZ 
• Bestaat jouw team uit meer dan 50% bij een vereniging voetballende deelnemers, 

dan kun je je niet kwalificeren voor het EK Meidenvoetbal. 
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Toernooipunten: 
Er worden 3 toernooien gehouden in Nieuw-West. Per toernooi kan jouw team 
‘toernooipunten’ behalen. Voor de totale eindstand worden de ‘toernooipunten’ van de 2 
beste gespeelde toernooien van jouw team bij elkaar opgeteld. Op basis hiervan wordt de 
totale eindstand bepaald voor het EK Meidenvoetbal in Stadsdeel Nieuw-West.  
  

• Per toernooi dat jouw team deelneemt word je beloont met 3 extra 
deelnamepunten 

 
Totaal aantal toernooipunten = 
Toernooipunten 2 Beste Toernooien + 3 extra toernooipunten per deelgenomen toernooi 
(deelnamepunten) 
 
Voorbeeld: 
Jouw team eindigt het 1e toernooi (10 deelnemende teams) op de 1e plaats: 
10 toernooipunten 
Jouw team eindigt het 2e toernooi (8 deelnemende teams) op de 3e plaats:  
6 toernooipunten 
Jouw team eindigt het 3e toernooi (12 deelnemende teams) op de 4e plaats: 
9 toernooipunten 
 
De beste 2 toernooien van jouw team zijn het 1e en 3e toernooi:  
10+9 = 19 toernooipunten 
Je hebt aan 3 toernooien meegedaan: 3x3 = 9 deelnamepunten 
Totaal aantal toernooipunten: 19 + 9 = 28 toernooipunten 
 
 
 
Afhankelijk van het aantal teams hoort er bij elke eindranking een aantal toernooipunten 

• Laatste plaats krijgt 1 toernooi punt 
• Een-na laatste plaats krijgt 2 toernooi punten 
• Enzovoorts (dus als er 10 teams meedoen, heeft de winnaar die dag 10 

toernooipunten verdiend) 
• Als er 2 teams evenveel toernooipunten hebben, wordt er een penalty serie 

genomen op de laatste toernooi dag (beide teams 6 penalties) 
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Toernooiregels: 
• 6 tegen 6 
• Minimaal 50% van het team is niet actief bij een voetbalvereniging. 
• Bestaat jouw team wel uit meer dan 50% bij een vereniging voetballende 

deelnemers, dan kun je je niet kwalificeren voor het EK Meidenvoetbal en win je 
ook geen prijs. 

• Een team doet elk toernooi mee onder één en dezelfde naam 
• Publiek is niet toegestaan 
• Per team mag er 1 teambegeleider aanwezig zijn (18 jaar of ouder) 
• Tijdens het sporten hoeven de deelnemers geen 1,5 meter afstand te houden. Voor, 

tussen en na de wedstrijden moet er wel 1,5 meter afstand gehouden worden. 
• Deelname is op eigen risico 

 

Kledingvoorschriften 
• Kicksen/veldvoetbalschoenen (advies) 
• Scheenbeschermers (advies) 
• Sportkleding (verplicht) 
• Om te voorkomen dat je hesjes aan moet, kun je allemaal een shirt van dezelfde 

kleur aan doen (geen verenigingstenues toegestaan) 

Fair Play prijs: 
Elk toernooi wordt er een Fair Play prijs uitgereikt. Dit is een individuele prijs. Eén speler per 
leeftijdscategorie wint deze prijs. Door sportief te zijn kun je deze prijs winnen. 
Voorbeelden: 

• Positief zijn tegenover tegenstanders, medespelers en scheidsrechter 
• Tegenstander helpen bij blessure 
• Positief leidinggeven aan jouw team 

 

Spelregels 
• Uitballen/achterballen: eerst indribbelen of passen, niet direct scoren  
• Vanaf elke plek binnen het veld kan er gescoord worden (dus ook van eigen helft) 
• Keepers in handen in keepersgebied (tot 1e hoedje, 5 meter) 
• Geen slidings 
• Doelpunt --> aftrap in het midden van het veld 
• Terugspeelbal niet met handen aanraken 
• Overtreding = vrije trap 
• Doelpunt voorkomen met overtreding = penalty (9 meter) 
• Bij 3 doelpunten verschil, mag het team dat achter staat een extra speler in het veld 

zetten 
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Wedstrijdpunten 
Om de eindstand in de poules te bepalen worden ‘wedstrijdpunten’ gehanteerd. 

• Winst = 3pt 
• Gelijk = 1pt 
• Verlies = 0 pt 

Eindstand in de poule of knock-out ronde wordt bepaald door: 
 

1) Aantal wedstrijdpunten 
2) Doelsaldo 
3) Doelpunten voor 
4) Onderling resultaat 
5) Om en om 1 strafschop 

 

Penalty reeks (beslissing totale eindstand) 
• Beide teams nemen om en om 6 penalties 
• Als er hierna nog geen beslissing is gevallen, nemen beide teams om en om 1 penalty 

totdat er een winnaar is 
• Voordat een speler een tweede keer een penalty mag nemen, moeten eerst alle 

andere spelers een penalty genomen hebben 
• Er mag op elk moment gewisseld worden van keeper 
• Iedereen die niet aan de beurt is blijft achter de markering 

 


