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Meedoen is belangrijk! 
Hartelijk welkom jongens, meiden, ouders en andere fans en liefhebbers. Vandaag 

organiseert Kleurrijke Stad voor de 12
e
 keer het Wereldkampioenschap voetbal. We 

gaan er een leuke dag van maken. Erg fijn dat jullie er allemaal zijn! 

Het WK voetbal is onderdeel van het WK Sport Spektakel van Stichting Kleurrijke 

Stad. Hét unieke sportproject voor kinderen en basisscholen, waar het belangrijker 

is om mee te doen dan om te winnen. 

Naast het WK voetbal bestaat dit Sportspektakel ook uit het WK Korfbal. Aan deze 

sportactiviteiten doen duizenden  kinderen mee van meer dan 20 Basisscholen uit 

Eindhoven en omgeving. Elk team vertegenwoordigd een land. Op deze manier 

ontstaat er een groot wereld kampioenschap tussen de teams. 

Bij de sporten hebben wij sportpartners, zoals PSV korfbal, FC Eindhoven AV, RPC en 

DVS. Zij helpen ons met verschillende faciliteiten en wervingen. Naast de sportclubs 

krijgen we nog veel meer hulp. Zo heeft De Rabobank door middel van het 

coöperatiefonds het evenement voor een groot deel kunnen financieren, ook de 

gemeente heeft dit jaar ons gefinancierd met een subsidie,Echter hebben ze 1/3 van 

de subsidie geven op basis van andere jaren, daardoor zijn verschllende activiteiten 

dit jaar niet doorgegaan. Daarnaast heeft Stichting Boschuysen ook een donatie 

gedaan. Heel hartelijk bedankt voor deze steun. 

Vriendschap 

Dat is het thema van WK Sport, want door samen te sporten en te spelen maak je 

vrienden en vrienschap is bij het WK Sport Spetakel belangrijker dan winnen. Hierbij 

hoort natuurlijk ook sportiviteit, respect voor elkaar en elkaar helpen. Vooral de 

mensen die heel direct om je heen zijn, maar ook de mensen uit jouw stad, land en 

zelfs de hele wereld zijn belangrijk om elkaar met respect te behandelen. Daarom 

dagen we jullie uit om meer te leren over het land dat jou team vertegenwoordigd. 

Het is juist leuk om te weten waar dat land ligt, wie daar wonen en waar die mensen 

van houden en wat ze eten…. Net alsof je op ontdekkingsreis of vakantie bent. 

Wij wensen alle kinderen, leerkrachten, familie, vrienden en kennissen een heel erg 

leuke en sportieve dag! 

 

Vriendelijke groet, namens Kleurrijke Stad 

Patrick van der Voort 
 



 



 
Wedstrijdreglement en spelregels 

1) De deelnemende kinderen zijn ingedeeld in 3 LEEFTIJDSGROEPEN.  
- De F-groep voor kinderen uit de groep 4. Sanctie indien een team een 
speler opstelt die in de ouderen groepen zitten: Het team wordt 
automatisch als laatste geplaatst in de poule.  
- De E-groep voor kinderen uit de groepen 5 en 6. Sanctie indien een 
team een speler opstelt die in groep 7 of 8 zitten: zie bij F-groep  
- De D-groep voor kinderen uit de groepen 7 en 8.  
2) Teamgrootte: E en D minimaal 7 spelers. Jongens of meiden. Bij de F 
minimaal 5 spelers per team. 
3) Aantal spelers: in de wedstrijden wordt normaal 7 tegen 7 gespeeld. (6 
veldspelers en 1 doelman) In overleg kan ook 8 tegen 8 gespeeld worden. 
Een team kan met minimaal 5 spelers een wedstrijd spelen. De directe 
tegenstander in deze wedstrijd mag gewoon 7 spelers opstellen. Bij 
minder dan 5 spelers van een team wordt de desbetreffende wedstrijd 
gewonnen verklaard voor de directe tegenstander met 3 – 0.  
4) Wissels: doorlopend wisselen toegestaan. Een zelfde speler mag 
meerdere keren gewisseld worden.  
5) Wedstrijdduur: voor alle leeftijdsgroepen 15 minuten. Aanvang en 
einde van de wedstrijden wordt beslist door de scheidsrechter.  
6) Spelbegin en –hervatting na een doelpunt: in het midden van het veld 
(tegenpartij op 5 meter afstand). Het op papier thuis spelende team mag 
aftrappen. 
7) Buitenspel: niet van toepassing. 
8) Terugspeelbal: de bal mag worden teruggespeeld op de keeper, die de 
bal in de handen mag pakken tot max. circa 12 mtr voor zijn/haar goal  
9) Strafschop: indien een werkelijke doelkans door een overtreding wordt 
ontnomen, kan een strafschop worden gegeven. De bal neerleggen op 8 
meter (F-groep) of 10 meter voor de E-D groep.  
10) Doeltrap: mag door de keeper genomen worden door vanaf de grond 
af te schieten.  
11) Hoekschop: zogenaamde halve corner op een door de scheidsrechter 
te bepalen punt halverwege de hoekvlag en de dichtstbijzijnde doelpaal.  
12) Vrije schop: alle overtredingen worden bestraft met een directe vrije 
schop, waarbij de tegenstanders op een afstand van minimaal 5 meter 
staan.  
13) Inworp: foutief genomen inworpen moeten worden overgenomen.  



 
 
14) Straftijd: de scheidsrechter mag een speler 3 minuten straftijd geven 
voor ergerlijk en onsportief gedrag. Bijvoorbeeld voor:  
- gooien of wegtrappen van de bal terwijl het spel dood is.  
- schoppen van de tegenstander zonder de bedoeling de bal te spelen  
- slaan of bespugen van de tegenstander of discussie aangaan met de 
scheidsrechter.  
15) Punten: een gewonnen wedstrijd levert 3 punten op, een gelijkspel 1 
punt en een verloren wedstrijd 0 punten. 
16) plaatsing halve/hele finale: Bij alle poules gaat het team dat 1e  is 
geworden door naar de halve finale/finale, de winnaar van de halve finale 
gaan door naar de finale. De verliezers van de halve finale gaan spelen 
voor plek 3 & 4. Eindigen teams in de poules met een gelijk aantal punten 
dan telt het doelsaldo. Is het doelsaldo ook gelijk dan worden er 
strafschoppen genomen. Om te beginnen nemen de landen (teams) om 
en om 5 strafschoppen met wisselende spelers. Het team dat het meeste 
gescoord heeft is winnaar. Is de stand dan nog gelijk, nemen de overige 
spelers om en om een strafschop totdat een van beide teams heeft 
gescoord. Dat team is dan winnaar. Dit geldt ook bij gelijk spel in de halve 
finale en finale. 
17) Verlenging: in de halve finale, de finale en de troostfinale wordt bij 
gelijke stand na de reguliere speeltijd, eerst een verlenging van 10 
minuten gespeeld. Is de stand dan nog gelijk worden strafschoppen 
genomen zoals hierboven (punt 17) al eerder beschreven.  
18) Teamprijzen: de teams in beide groepen die als 1e, 2e en 3e eindigen 
ontvangen een beker.. ook is er een prijs voor het sportiefste team. 
19) Individuele prijzen: alle deelnemende kinderen ontvangen bij de 
prijsuitreiking een vaantje ter herinnering aan hun deelname. Alle spelers 
van de teams die doorgaan in de kwartfinales ontvangen een medaille  
20) Algemeen: het toepassen van de wedstrijdregels is in handen van de 
scheidsrechter. Hij of zij kan maar één bedoeling hebben en dat is de 
jongens en meiden zoveel mogelijk laten VOETBALLEN.  
21) In alle voorkomende gevallen waarin deze wedstrijd- en 
toernooiregels niet voorzien, besluit de toernooileiding. Protesten en 
klachten kunnen bij de toernooileiding, alleen door de teamleiders en/of 
–coaches worden ingediend. 
  



POULE groep F 

POULE 1 

Basisschool Troubadour team 1 VS 
Basisschool Springplank team 1 Canada 

Basisschool Onder de wieken team 1 Nieuw-Zeeland 

Basisschool Talisman team 1 Zuid-Afrika 
Basisschool Hasselbraam team 1 Griekenland 

Basisschool Korenaar team 1 Brazilië 

 

 



 

POULE 2 

Basisschool Troubadour team 2 China 

Basisschool Springplank team 2 Japan 

Basisschool Onder de wieken team 2 Mexico 
Basisschool Talisman team 2 Duitsland 

Basisschool Hasselbraam Team 2 Rusland 

Basisschool Floralaan team 1 Spanje 

 

 

  



Poule groep E 

Poule 1 

Basisschool Troubadour Team 1 Zuid-Korea 

Basisschool Springplank Team 2 Qatar 
Basisschool Talisman Team 2 Nederland 

Basisschool Floralaan Team 1 Denemarken 

Basisschool De Vuurvlinder Team 1 Honduras 

  

Poule 2 

Basisschool Troubadour Team 2 India 

Basisschool Hasselbraam Team 1 Frankrijk 

Basisschool Talisman Team 3 Ivoorkust 

Basisschool Floralaan Team 2 Kameroen 
Basisschool De Vuurvlinder Team 2 Paraguay 



Poule 3 

Basisschool Troubadour Team 3 Iran 

Basisschool Hasselbraam Team 2 Ghana 

Basisschool Talisman Team 4 Portugal 

Basisschool Onder de Wieken Team 2  Australië 
Basisschool De vuurvlinder Team 3 Ecuador 

 

Poule 4 

Basisschool Springplank Team 1 Noord-Korea 

Basisschool Talisman Team 1 Marokko 

Basisschool Korenaar Team  1 Colombia 
Basisschool Onder de wieken Team 1 Chili 

Basisschool De Christoffel team 1 Madagaskar 

  



Poule groep D  

Poule 1 

Basisschool Troubadour Team 1 Nepal 

Basisschool Springplank Team 2 Saoedi-Arabië 

Basisschool Onder de wieken Team 1 Argentinië 
Basisschool Talisman Team 2 Slowakije 

Basisschool Floralaan Team 1 Zwitserland 

 

 

  



Poule 2 

Basisschool Troubadour Team  2 Irak 

Basisschool Hasselbraam Team 1 Engeland 

Basisschool Onder de wieken Team 2 Uruguay 

Basisschool Talisman Team 3 Algerije 
Basisschool Floralaan Team 2 Noorwegen 

 

 

  



 

  

 Poule 3 

 Basisschool Troubadour Team 3 Indonesië 

 Basisschool Hasselbraam Team 2 Slovenië 
 Basisschool l.buelens Team 1 Suriname 

 Basisschool Floralaan Team 3 Zweden 

 Basisschool De Vuurvlinder Team 1 Costa Rica 



 

  

 Poule 4 

 Basisschool Springplank Team 1 
 Israël 

 Basisschool Hasselbraam Team 3 
 Servië 

 Basisschool Talisman Team 1 
 Italië 

 Basisschool De Christoffel team 1 
 België 



  



 

FC Eindhoven en het WK voetbal 

 
FC eindhoven is sinds de oprichting in 1909 een club due midden in de 

maatschapij staat. Onze velden aan de Velddoornweg maken deel uit van 

de Genneperparken en bieden een prachtige, groens uitstraling. 

Eindhoven wordt steeds kleurrijker en zo ook onze club. We zijn een 

middelgrote club die open staat voor iedereen die een bijdrage wil 

leveren aan de ontwikkeling van het individu 

Voetbal is een bindmiddel, en daarme vervullen we ook een 

maatschappelijke functie. Toernooien zijn een goede gelegenheid om je 

zowel lekker uit te leven in je favoriete sport als contacten te leggen. Om 

die reden organiseren wij samen met Stichting Kleurrijke Stad het WK 

Voetbal voor basisscholen. 

Voor alle deelnemers een unieke belevenis die hopelijk smaakt naar meer! 

 

Het WK Sport Spektakel bestaat al enkele jaren in Eindhoven. Sinds de 

start in 2004 deden er in totaal al meer dan 5000 kinderen mee, werden 

de activiteiten door meer dan 10.000 mensen bezocht en werken ieder 

jaar meer dan 150 vrijwilligers mee om de activiteiten mogelijk te maken. 

In dit project is sport het mideel en wat wij willen is: 

 Het samen spelen en sporten stimuleren en te versterken 

 Versterken van omgang met elkaar, wederzijds respect en het 

kleurrijk samenleven 

 Omgaan met verschillen stimuleren 

 Door sporten bewegen het overgewicht bij kinderen 

tegengaan 

 Kinderen uitdagen om over andere landen en culturen te leren 

  



 

Sponsoren van het WK Sport Spektakel 

 

 

En dank aan: 
FC Eindhoven 

RPC 

DVS 

Genneper Parken 

 

 

Wilt u meer weten over Kleurrijke Stad en onze activiteiten? 

Bezoek dan onze website: www.kleurrijkestad.nl  

http://www.kleurrijkestad.nl/

