PROGRAMMA
STRATENVOETBAL HOLTEN
16 JUNI 2018

Sportpark ‘t Vletgoor

VOORWOORD
Sportpark ‘t Vletgoor is het decor voor de zestiende editie van het Holtense
stratenvoetbaltoernooi nieuwe stijl. Het door v.v. Holten en z.v.v. Blauw Wit ’66 georganiseerde
toernooi is een jaarlijks terugkerend evenement, waarin zowel de voetballers en voetbalsters
van de beide plaatselijke voetbalverenigingen als sportieve buurtgenoten die eens een balletje
willen trappen elkaar treffen. De toernooien zijn tot nu toe steeds in een sportieve, plezierige en
gezellige sfeer verlopen.
In overleg met de besturen van z.v.v. Blauw Wit ’66 en v.v. Holten is besloten dat er op deze
dag geen andere activiteiten worden gehouden op de velden van beide verenigingen voor
leden/spelers van 16 jaar en ouder. Ook zal door de jeugd van 16 jaar en ouder en senioren van
beide verenigingen niet worden deelgenomen aan activiteiten georganiseerd door derden.
In 2018 is Z.V.V. Blauw Wit ’66 weer aan zet voor de organisatie. Traditioneel is de eerste
zaterdag van juni de dag voor het stratenvoetbal. Echter, door verschuiving van het
competitieprogramma is het later dan gebruikelijk. Stratenvoetbal 2018 is dit jaar op 16 juni.
Tijdens de op woensdag 23 mei jl. gehouden informatiebijeenkomst / lotingvergadering met
vertegenwoordigers van de deelnemende teams is akkoord gegaan met het voorstel van de
organisatiecommissie tot de volgende toernooiopzet:
•
•

de 10 deelnemende teams worden verdeeld over 2 poules, waarvan de nummers 1 en 2
zich plaatsen voor de halve finales.
de verliezers van de halve finales spelen geen wedstrijd om de derde en vierde plaats,
maar maken middels strafschoppen uit wie derde dan wel vierde eindigt.

De prijzen zijn als volgt:
• 1e prijs: € 75, = + wisselbeker
• 2e prijs: € 50, =
• 3e prijs: € 30, =
• Fair-Play prijs: 20 consumptiemunten
Als afsluiting van de bijeenkomst is de loting verricht voor de poule-indeling en speelnummers.
Hebt u tijdens het toernooi vragen aan de organisatie, dan kunt u terecht in de spelerskamer bij
het wedstrijdsecretariaat in de hal van het clubhuis. Hier is tevens de EHBO aanwezig.
Wij wensen zowel spelers, scheidsrechters als publiek een plezierig en sportief toernooi toe.

De organisatiecommissie

REGLEMENT VOOR HET HOLTENSE STRATENVOETBALTOERNOOI
1. De organisatie van dit jaarlijkse toernooi om de Stratenbokaal (wisselbeker) vindt bij
toerbeurt plaats door de Holtense voetbalverenigingen v.v. Holten en z.v.v. Blauw Wit
’66, te beginnen in 2003 door v.v. Holten.
Tot 2016 vond dit jaarlijks toernooi in principe plaats op de eerste zaterdag van de
maand juni. Vanaf 2017 is door KNVB het competitie programma verlengd, 3 weken na
laatste competitie speeldag proberen we het toernooi te organiseren.
2. De wedstrijden worden gespeeld volgens het geldende Reglement Wedstrijden Amateur
Veldvoetbal (onderdeel toernooien) van de KNVB. Het spelen met
scheenbeschermers is verplicht!! Het niet dragen van scheenbeschermers is voor
eigen risico!!
3. Op de lotingvergadering dient ieder team een lijst met deelnemende spelers (maximaal
20) in te leveren bij de toernooiorganisatie. Daarnaast dient op de lotingvergadering per
team een inschrijfgeld van € 30, - te worden voldaan.
De spelers van een team dienen woonachtig te zijn in de door de toernooiorganisatie
voor dat team aangewezen straten/wijken/buurten.
Spelers wonende buiten Holten zijn speelgerechtigd voor de laatste straat/wijk/buurt in
Holten waar hij/zij heeft gewoond, mits hij/zij nog een duidelijke link met Holten heeft.
De minimale leeftijd voor deelname aan dit toernooi is 16 jaar!
4. De deelnemende teams worden bij loting ingedeeld in poules. De volgorde van de te
spelen wedstrijden wordt tevens bij deze loting bepaald. In iedere poule spelen alle
elftallen één keer tegen elkaar.
De duur van de poulewedstrijden is zonder wisselen van doel en is inclusief de tijd van
het “wisselen van wedstrijd”. Eindtijd is begintijd.
De organisatie geeft centraal het beginsignaal van de eerste wedstrijden aan. Van de
overige wedstrijden geeft de organisatie het eindsignaal aan. Dit is tevens het
beginsignaal van de volgende wedstrijden. De scheidsrechter is op dat moment verplicht
om de wedstrijd te laten beginnen, tenzij op dat moment één van de twee teams minder
dan zeven spelers op het veld heeft staan. Betreffende team begint dan reglementair met
een 1-0 achterstand aan de wedstrijd en vervolgens steeds één doelpunt per twee
minuten te laat.
5. Het elftal dat in het programma als eerste genoemd staat, speelt in de richting van het
clubhuis en heeft de aftrap.
Indien de kleur van het shirt gelijk is, dient het als tweede in het programma genoemde
team in een reserveshirt te spelen.
6. Bij gelijk eindigen in een poule beslist het doelsaldo. Is dit gelijk dan geldt het aantal
gescoorde doelpunten.
Is ook dan nog geen beslissing verkregen dan telt het onderlinge resultaat.
Is ook dat gelijk dan wordt per team door vijf verschillende spelers een strafschop
genomen.
Is er na deze serie nog geen beslissing gevallen dan wordt door de overige spelers van
het team om en om een strafschop genomen totdat een beslissing is gevallen.

7. Op de lotingvergadering wordt vastgesteld welke nummers in de eindrangschikking van
de poules zich plaatsen voor de halve finale. De 10 deelnemende teams worden
verdeeld over 2 poules, waarvan de nummers 1 en 2 zich plaatsen voor de halve finales.
8. De verliezers van de halve finales spelen geen wedstrijd meer om de derde en vierde
prijs, doch nemen in de plaats daarvan 5 strafschoppen. Is er na deze serie nog geen
beslissing gevallen dan wordt door de overige spelers van het team om en om een
strafschop genomen totdat een beslissing is gevallen.
9. De winnaars van de halve finales spelen een finale van 2 x 15 minuten (met wisselen
van doel) om de eerste en tweede prijs en om de Stratenbokaal (wisselbeker).
Voor zowel de halve finales als de finale geeft in afwijking van de poulewedstrijden de
scheidsrechter zelf het begin- en eindsignaal.
Voor de finale worden door de toernooiorganisatie neutrale grensrechters aangewezen.
10. Bij gelijk eindigen van de halve finales en finale vindt geen verlenging plaats, doch
worden door beide teams strafschoppen genomen volgens de regeling zoals hiervoor
vermeld bij punt 8.
11. De winnaar van het toernooi en de op de tweede en derde plaats geëindigde teams
ontvangen een (geld)prijs. Daarnaast ontvangt de toernooiwinnaar een wisselbeker, de
Holtense Stratenbokaal.
Om deze wisselbeker definitief in bezit te krijgen moet een team drie keer achter elkaar
het toernooi winnen of in totaal vijf keer.
Voorts ontvangt het meest sportieve team van het toernooi een Fair-Play-prijs.
Het aanwijzen van het meest sportieve team vindt plaats door de scheidsrechters in
overleg met de organisatie.
12. Aan een speler kan eenmaal per wedstrijd een straftijd van 5 minuten worden opgelegd.
Indien de speler aan wie een straftijd is opgelegd in dezelfde wedstrijd weer een
overtreding begaat die in aanmerking komt voor een straftijdoplegging, dan betekent dit
automatisch een veldverwijdering en uitsluiting voor de rest van het toernooi, deze
persoon kan ook geen andere functie (bv grensrechter) aanvaarden.
Ook een rode kaart, dus directe veldverwijdering, betekent dat betreffende speler is
uitgesloten voor deelname aan het restant van het toernooi en is het deze speler niet
toegestaan een andere functie uit te oefenen.
13. Het is spelers en begeleiders niet toegestaan alcoholhoudende drank te gebruiken als
hun team nog één of meer wedstrijden moet spelen. De opgelegde sanctie zal identiek
zijn als bij het krijgen van een rode kaart.
14. Bij onvoorziene scenario’s staat het de toernooiorganisatie vrij de poule-indeling en/of
het wedstrijdschema aan te passen.

15. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooiorganisatie.
16. De toernooiorganisatie stelt zich niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen,
noch voor andere schade of ongevallen vóór, tijdens of na de wedstrijden aan
deelnemers, begeleiders, bezoekers of anderen toegebracht of overkomen.
17. Deelname aan dit toernooi is op eigen risico.
18. Deelname aan dit toernooi houdt in dat akkoord wordt gegaan met dit reglement.

POULE-INDELING STRATENVOETBALTOERNOOI 2016
Poule A

Kleur tenue

Kleedkamer

Espelo
Holterbroek
Oranjestraat / Dorpstraat 2
Oranjestraat / Dorpstraat 1
De Haar-Noord

Donker blauw
Rood
Wit
Blauw
Zwart

2
3
1
1
4

Poule A

Kleur tenue

Kleedkamer

De Kol-Noord
Dijkerhoek
Look / Borkeld
Noordenbergstraat
De Liezen

Wit/Rood
Oranje
Blauw
Rood/Zwart
Zwart

5
9
8
9
6

Kleedkamer dames

7

WINNAARS HOLTENS STRATENVOETBALTOERNOOI
2003 Köllingserf
2004 Dorpsstraat
2005 Dijkerhoek
2006 De Haar-Noord
2007 De Kol-Noord
2008 Köllingserf / Mossinkserf
2009 De Haar-Noord
2010 De Kol-Noord

2011 Köllingserf
2012 Oranjestraat / Dorpsstraat
2013 De Wheeme / Erve Lukensveld
2014 Köllingserf / Mossinkserf
2015 Beuseberg-Oost
2016 Oranjestraat / Dorpstraat 2
2017 Look / Borkeld

SPEELSCHEMA
Poule A
Aanvang
9:00
9:25
9:50
10:15
10:40
11:05
11:30
11:55
12:20
12:45

Veld
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

Veld
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

Espelo
Oranjestraat / Dorpstraat 2
De Haar-Noord
Holterbroek
Oranjestraat / Dorpstraat 1
Espelo
Holterbroek
De Haar-Noord
Espelo
Holterbroek

Wedstrijd
- Holterbroek
- Oranjestraat / Dorpstraat 1
- Espelo
- Oranjestraat / Dorpstraat 2
- De Haar-Noord
- Oranjestraat / Dorpstraat 2
- Oranjestraat / Dorpstraat 1
- Oranjestraat / Dorpstraat 2
- Oranjestraat / Dorpstraat 1
- De Haar-Noord

Uitslag
-

De Kol-Noord
Look / Borkeld
De Liezen
Dijkerhoek
Noordenbergstraat
De Kol-Noord
Dijkerhoek
De Liezen
De Kol-Noord
Dijkerhoek

Wedstrijd
- Dijkerhoek
- Noordenbergstraat
- De Kol-Noord
- Look / Borkeld
- De Liezen
- Look / Borkeld
- Noordenbergstraat
- Look / Borkeld
- Noordenbergstraat
- De Liezen

Uitslag
-

Wedstrijd
- Nummer 2 poule B
- Nummer 2 poule A

Uitslag
-

Wedstrijd
- Verliezer 2

Uitslag
-

Poule B
Aanvang
9:00
9:25
9:50
10:15
10:40
11:05
11:30
11:55
12:20
12:45

Halve finales (1 x 25 minuten)
Aanvang
13:30
13:30

Veld
1
2

Winnaar poule A
Winnaar poule B

Strafschoppen om derde prijs
Aanvang
14:00

Veld
1

Verliezer 1

Finale om eerste en tweede prijs ( 2 x 15 minuten)
Aanvang
14:15

Veld
1

Winnaar 1

Wedstrijd
- Winnaar 2

Prijsuitreiking direct na afloop van de finale

Uitslag
-

