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Voorwoord
Voor u ligt het programmaboekje van alweer de vierde editie van het Winter Westerkwartier
Toernooi (WWT)
Dit toernooi is opgezet door een samenwerking van de clubs Fc. Grootegast, OKVC, VV
Grijpskerk en VV Niekerk. Doel is en blijft nog steeds de jeugdleden binnen deze
verenigingen meer (aaneensluitend) voetbal dicht bij huis te bieden in de wintermaanden.
Bij de E en F teams is de opzet gelijk als D en C teams dit jaar, de stand in de poule na de
eerste ronde is bepalend voor de poule waarin je daarna speelt. De 2de speelronde is
bepalend voor de eindstand. Voornamelijk in deze tweede ronde verwachten wij als
organisatie spannende en gelijkwaardige wedstrijden!
Het toernooi wordt per leeftijdscategorie (F t/m C) afgewerkt op 4 verschillende locaties.
Bij de meisjes E en C categorie wordt iedere toernooi dag gezien als één nieuwe
competitieronde met na afloop een dag winnaar per poule. Dit houdt dus in dat iedere
wedstrijddag alle teams weer beginnen met 0 punten. Bij de D meisjes daarin tegen wordt
de poule verdeeld over 2 dagen en valt de beslissing dan ook pas op de 2de speeldag.
Het Europese karakter is onveranderd gebleven.
De Europese verdeling is als volgt; De Spaanse clubteams worden ingevuld door OKVC, de
Italiaanse clubs door VV Grijpskerk, de Nederlands clubs door VV Niekerk en tot slot worden
de Duitse clubs ingevuld door Fc. Grootegast.
In het vervolg van dit programmaboekje, treft u de wedstrijdschema’s per poule
(leeftijdscategorie) aan. Let er daarbij goed op welke locatie het betreft! Zie tevens de
website voor een uitgebreide poule indeling en tijden overzicht.
http://winterwesterkwartiertoernooi.jouwweb.nl
We hopen als organisatie spelers en supporters een leuk toernooi aan te bieden.
Tot slot wensen wij ieder een sportief toernooi en heel veel spelplezier en respect naar
elkaar!

Organisatie Winter Westerkwartier Toernooi
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Spelregels en regelementen
Er wordt gestreden om de eer.
Het aantal spelers op het veld is per team:
4 veldspelers + 1 keeper (C-junioren, D en E en F-pupillen)
Spelers (met uitzondering van de keeper) mogen maar in 1 team spelen. Aan de verenigingen wordt
gevraagd hier eerlijk mee om te gaan om competitievervalsing tegen te gaan. Het is toegestaan om
bij te weinig spelers vanuit een lager team te lenen en na toestemming van de coördinatie maximaal
1 persoon van een hoger team in te zetten.
We streven er bij de poule indeling zoveel mogelijk naar gelijkwaardige teams in een poule te
plaatsen, om zo een spannende competitie te krijgen.
De deelnemende teams dienen een half uur voor hun eerste wedstrijd aanwezig te zijn.
Indien teams niet komen opdagen zal in de uitslagen een 3-0 verlies worden opgenomen op het
uitslagenformulier.
Bij vernielingen door spelers wordt (indien duidelijk aanwijsbaar) de betreffende vereniging
aansprakelijk gesteld voor de kosten. Indien het niet of niet volledig is aan te tonen wie er
verantwoordelijk is, zullen de kosten moeten worden gedragen door alle verenigingen samen.
Speciale aandacht moet worden besteed aan het spelen met het juiste schoeisel. In alle zalen zal
worden gecontroleerd of er op schoenen met zwarte en/of andere aflatende zolen of met smerige
schoenen wordt gespeeld. De betreffende spelers mogen dan niet op het speelveld verschijnen!
Elke vereniging dient zelf voor de uitdeling van de wedstrijdschema’s aan hun teams te zorgen.
Elke vereniging dient wedstrijdcoördinatoren en scheidsrechters te leveren bij de door hen te
coördineren wedstrijden.
Alle wedstrijden worden gespeeld met een zaalvoetbal, ook wel “plofbal” genoemd.
De wedstrijdduur is afhankelijk van het aantal teams in een poule.
Voor de wedstrijdduur wordt dan ook verwezen naar het wedstrijdschema
Na afloop van een wedstrijd bedraagt de wisseltijd 1 minuut.
Er wordt gedurende de wedstrijden niet van speelhelft gewisseld.
Het eerstgenoemde team speelt, vanaf de wisselbank gezien, van links naar rechts.
Het eerstgenoemde team speelt, indien nodig, in reserveshirts of hesjes en heeft de aftrap.
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Basis spelregels
De doelverdediger moet onderscheidende kleding dragen.
Er mag onbeperkt en op elk moment worden gewisseld.
Een wisselspeler mag pas het veld betreden als de te wisselen speler het veld heeft verlaten. Een
overtreding hierop wordt bestraft met een directe vrije trap voor de tegenstander.
Fysiek lichaamscontact is niet toegestaan en wordt met een vrije trap bestraft.
Slidings zijn in de zaal ten strengste verboden!
Er wordt, indien de bal buiten de zijlijnen is geraakt, ingetrapt, waarbij de bal bij de intrap stil op de
lijn moet liggen.
Uit een intrap kan nooit rechtstreeks worden gescoord.
Voor het overige geldt dat er uit elke positie van het veld kan worden gescoord.
Een keeper mag de bal alleen rollend of gooiend weer in het spel brengen
Drop kicks zijn niet toegestaan.
Na het door de keeper in het veld brengen van de bal mag hij deze direct met de voet aanraken.
Zonder tussenkomst van een tegenstander is het de keeper echter niet toegestaan de bal weer in de
handen nemen.
De keeper mag een terugspeelbal niet in zijn handen pakken.
Wanneer de bal het plafond heeft geraakt wordt aan de tegenstander op de zijlijn ter hoogte van de
plek waar de bal het plafond heeft geraakt een intrap gegeven.
Vrije trappen binnen de doelcirkel worden verlegd naar de rand van de doelcirkel.
Intrappen vanaf de zijlijn en uitgooien van de keeper moeten binnen 3 seconden worden genomen.
Bij een spelhervatting moet de tegenstander tenminste 5 meter afstand houden.
Spelers kunnen voor overtredingen worden gestraft met tijdstraffen van 2 minuten of met een
veldverwijzing voor de duur van de rest van de wedstrijd.
Het is verboden de zaal te betreden met schoenen met zwarte zolen of andere zolen die eveneens
strepen achterlaten.
Niet spelende teams en reservespelers moeten zich minimaal 1 meter vanaf de zijlijn opstellen.
Teamregels:
De doelverdediger mag van team (uit dezelfde leeftijdsklasse) wisselen naar een andere poule.
Bij een tekort aan spelers is lenen slechts toegestaan van lagere teams.
Spelers [maximaal 1] uit hogere teams mogen uitsluitend na toestemming van de coördinatie
toegevoegd worden en dienen zoveel mogelijk op reserve geplaatst worden.
Het is niet toegestaan dat teams eigen voetballen meenemen in de kleedruimten of de zalen.
In alle reglementair onvoorziene gevallen beslist uitsluitend de toernooicommissie (Coördinatie).
Bij het bepalen van de eindstand in alle poules wordt de volgende rangvolgorde aangehouden:
- aantal behaalde punten
- doelsaldo
- meest gescoorde doelpunten
- loting door de organisatie
Wij wensen alle deelnemers veel spelplezier en veel succes!
Toernooiorganisatie;
VV Grijpskerk, OKVC, VV Niekerk en Fc. Grootegast
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Poule indeling 2016
F-Categorie (speelduur 8 minuten, wisselen 1 minuut.)
Poule F-1
Bayern Munchen
Ajax
Juventus
Borussia Dortmund

Grootegast
Niekerk
Grijpskerk
Grootegast

Poule F-2
Barcelona
VFL Wolfsburg
Hamburger SV
AC Milan

OKVC
Grootegast
Grootegast
Grijpskerk

Poule F-3
Real Madrid
Feyenoord
Herta BSC
Inter Milan

OKVC
Niekerk
Grootegast
Grijpskerk

Poule F-4
Atletico Madrid
Valencia
PSV
Schalke 04

OKVC
OKVC
Niekerk
Grootegast

E-Categorie (speelduur 10/11 minuten, wisselen 1 minuut.)
Poule E-1
Juventus
Bayern Munchen
Borussia dortm und
Ajax

Grijpskerk
Grootegast
Grootegast
Niekerk

Poule E-2
AC Milan
VFL Wolfsburg
Ham burger SV
Feyenoord
Barcelona

Grijpskerk
Grootegast
Grootegast
Niekerk
OKVC

Poule E-3
Inter Milan
AS Roma
Real Madrid
Atletico madrid
Herta BSC

Grijpskerk
Grijpskerk
OKVC
OKVC
Grootegast

D-Categorie (speelduur 11 minuten ,wisselen 1 minuut.)
Poule D-1
Barcelona
Ajax
Juventus
Bayern Munchen
Borussia Dortmund

OKVC
Niekerk
Grijpskerk
Grootegast
Grootegast

Poule D-2
Real Madrid
Feyenoord
AC Milan
VFL Wolfsburg
Hamburger SV

OKVC
Niekerk
Grijpskerk
Grootegast
Grootegast

Poule D-3
Atletico Madrid
PSV
Inter Milan
Herta BSC
Schalke 04

OKVC
Niekerk
Grijpskerk
Grootegast
Grootegast

Poule D-4
Valencia
Vitesse
AS Rom a
Fiorentina
Hannover 96

OKVC
Niekerk
Grijpskerk
Grijpskerk
Grootegast

C-Categorie (speelduur 12 of16 minuten, wisselen 1 minuut)
Poule C-1
Juventus
Barcelona
Ajax
Bayern Munchen

Grijpskerk
OKVC
Niekerk
Grootegast

Poule C-4
Inter Milan
AZ
Schalke 04
Hannover 96

Grijpskerk
Niekerk
Grootegast
Grootegast
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Poule C-2
AC Milan
Real Madrid
Feyenoord
Borussia Dortmund
VFL Wolfsburg

Grijpskerk
OKVC
Niekerk
Grootegast
Grootegast

Poule C-5
AS Roma
FC Groningen
Bayer Leverkusen
Atletico Madrid

Grijpskerk
Niekerk
Grootegast
OKVC

Poule C-3
PSV
Vitesse
Hamburger SV
Herta BSC

Niekerk
Niekerk
Grootegast
Grootegast
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Meisjes-Categorie (speelduur 11, 12 of16 minuten, wisselen 1 minuut)

Poule ME
Juventus
Bayern Munchen
Borussia dortmund
Barcelona
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Grijpskerk
Grootegast
Grootegast
OKVC

Poule MD
Juventus
AC Milan
Bayern Munchen
Borussia Dortmund
VFL Wolfsburg
Ajax
Feyenoord

Grijpskerk
Grijpskerk
Grootegast
Grootegast
Grootegast
Niekerk
Niekerk

Poule MC
Juventus
AC Milan
Bayern Munchen
Borussia Dortmund
Barcelona

Grijpskerk
Grijpskerk
Grootegast
Grootegast
OKVC
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Overzicht tijden per Locatie
Zaal
Datum
Grootegast
9-jan
9-jan
9-jan
9-jan
16-jan
16-jan
16-jan
16-jan
6-feb
6-feb
6-feb
6-feb
6-feb

Tijd

Poule

9.00 - 10.45
10.46 - 12.31
12.32 - 14.17
14.18 - 16.53
9.00 - 10.59
11.00 - 12.59
13.00 - 14.59
15.00 - 16.59
9.00 - 10.39
10.40 - 12.19
12.20 - 13.59
14.00 - 15.11
15.12 - 17.01

Poule C-3
Poule C-4
Poule C-5
Poule MD
Poule D-1
Poule D-2
Poule D-3
Poule D-4
Poule C-B3
Poule C-B4
Poule C-B5
Poule E-B1
Poule E-B3

9-jan
16-jan
23-jan
30-jan
30-jan
6-feb

9.00-11.49
9.00 - 10.56
9.00 - 11.49
11.00 - 12.59
9.00 - 10.59
9.00 - 10.59

Poule MC
Poule MD
Poule MC
Poule D-B1
Poule D-B2
Poule E-B2

9-jan
9-jan
23-jan
23-jan
6-feb
6-feb

12.00 - 13.45
13.46 - 15.55
12.00 - 12.16
13.46 - 15.55
12.00 - 13.59
14.00 - 15-59

Poule C-1
Poule C-2
Poule C-B1
Poule C-B2
Poule D-B3
Poule D-B4

16-jan
16-jan
16-jan
23-jan
23-jan
23-jan
23-jan
23-jan
6-feb
6-feb
6-feb
6-feb
6-feb

9.00 - 10.11
10.12 - 12.01
12.02 - 13.51
9.00 - 9.53
9.54 - 10.47
10.48 - 11.41
11.42 - 12.35
12.36 - 13.51
9.00 - 9.53
9.54 - 10.47
10.48 - 11.41
11.42 - 12.35
12.36 - 13.51

Poule E-1
Poule E-2
Poule E-3
Poule F-1
Poule F-2
Poule F-3
Poule F-4
Poule ME
Poule F-B4
Poule F-B3
Poule F-B2
Poule F-B1
Poule ME

Grijpskerk

Niekerk

Oldehove

Poule eindigen op B1, B2, B3, B4, B5 is de 2 speelronde zie website
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