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Programma overzicht 

Vrijdag 20 januari 2023 

18:15  Kantine & Kleedkamers geopend 

19:00  Aanvang 1e wedstrijden Poulefase 

21:00  Derde helft XXL met DJ Deliso! 

21:45  Aanvang knock-out fase 

23:30  Prijsuitreiking 

 

 

Nummer Kleedkamerindeling 20 januari 

1 FC Buisweek || Frikandel dacht ‘t wel  || Appie Strijders 

2 Tubje Quatro || Stefan en zijn Bitches || Red Bull Hengelo 

3 Tegen Hans geen kans  ||  Juliana 5 || Juliana 5 met talent 

4 Rëunie Dames 

5 Tokkie Maffia || Barbaros 18+ || FC Snikkel United 

6 JHK Horsefighter || 123 Pils d’r Bie || Tim de Schim 

7 VV Zeewolde || FC Hulsbeekboys || Achilles Friday Night 

8 35 plus 1 || Juliana 35+2  || Juultje 4 

Scheidsrechters 1+2 Scheidrechters 

Facilitair Mogelijkheid om eigen bidon te vullen 
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toernooireglement/spelregels 

Afkomstig KNVB spelregels 7x7 seizoen 2022-2023 

1 Aantal spelers 

Een compleet team in het veld bestaat uit een doelman en zes veldspelers. Het minimum aantal deelne-
mers is vijf inclusief een doelman. 

3. Wissels 

Teams mogen doorlopend wisselen. 

4. Aankomst team 

Een half uur voor aanvang van de eerste wedstrijd, meldt de teambegeleider zich bij het  
wedstrijdsecretariaat. Hier ontvangt elke leider, het speelschema, tegoedbonnen voor 1.5m bier & schaal
-bittergarnituur. 

5. Aftrap & dragen hesjes 

Het eerst genoemde team heeft aftrap en draagt, indien nodig, hesjes.  

6. Spelregels 

7x7 hanteert de normale spelregels veldvoetbal, met de daarop volgende uitzonderingen: 

•  Spelbegin: De aftrap begint of wordt na een doelpunt hervat in het midden van het speelveld. De te-
genpartij moet een afstand van minimaal 8 meter in acht nemen. 

• Buitenspel: Is niet van toepassing. 

• Strafschop: De afstand doellijn – penaltystip bedraagt 8 meter. 

• Hoekschop: Hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten genomen. 

• Sliding: Het maken van slidings is niet toegestaan. 

• Uitbal: Bij een uitbal wordt het spel hervat met het inpassen of schieten van de bal. De tegenstander 
moet op minimaal 5 meter afstand staan. Het is toegestaan om direct te scoren. 

 
7. Gelijke stand in de poule 

Wanneer twee of meer ploegen gelijk eindigen in hun poule, dan zijn de volgende uitgangspunten bepa-
lend voor de rangschikking: 

• Het doelsaldo. Indien gelijk, dan: 

• Het aantal gescoorde doelpunten. Indien wederom gelijk, dan: 

• Het onderlinge resultaat. Indien wederom gelijk, dan: 

• Strafschoppen 3 om 3. Daarna 1/1 indien nodig. 
 
8. Wedstrijd- en toernooileiding 

In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet en direct een besluit moet worden genomen, 

beslist de toernooileiding. 
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Plattegrond sportpark Groot-Driene 

Fietsen: Gelieve uw fietsen in de fietsenstalling te plaatsen. 

Parkeren: Indien de parkeerplaats aan de Zwavertsweg vol  is, adviseren wij u om gebruik te maken van 

de parkeerplaatsen aan de “Sportlaan Driene”. Wanneer u deze helemaal uitrijd komt u bij de achter in-

gang van ons sportpark.  
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Wij danken de sponsoren en deelnemers 

voor hun sportieve steun aan het: 

 Winteravondtoernooi 2023 

 

Namens de organisatie wensen wij u een sportief 

seizoen en tot komende zomer 

Willem de Merodestraat 


