
 

 

 

VELDHOVENS KAMPIOENSCHAP 

SCHOOLVOETBAL 

GROEP 5 EN 6 
 

 

INSCHRIJFFORMULIER SCHOOLVOETBALTOERNOOI GROEP 5+6 

 

Na het succes van de afgelopen 3 jaar, organiseert voetbalvereniging  

MARVILDE opnieuw het Veldhovens Kampioenschap Schoolvoetbal voor 

Groep 5 en 6 op woensdag 1 april 2020; Sportpark Jongelingsveld – 

Kerkakkerstraat 139 – Veldhoven. 

 

Bij de organisatie van dit toernooi wordt onderscheid gemaakt tussen 

een Jongens- en Meisjestoernooi. Alle teams spelen met 6-tallen. 

Mocht het niet lukken een volwaardig Meisjesteam te maken, dan kunnen 

de meisjes ook met de jongens samen spelen; zij komen dan wel uit in 

het Jongens Toernooi. 

 

Bij de 3de editie van dit evenement waren 29 Jongensteams van 10 

basisscholen ingeschreven. Helaas waren er niet voldoende 

Meisjesteams om een volwaardig toernooi te organiseren. Hopelijk is dat 

dit jaar wel het geval. De winnaar van vorig jaar bij de Jongens Groep 5/6 

was Basisschool Op Dreef.  

De Veldhovense kampioenen, zowel bij de Meisjes als Jongens, mogen 

deelnemen aan de Regionale kampioenschappen (13 mei). 

 

Het toernooi start om 15.30 uur, duurt tot ongeveer 18.30 uur en zal 

gespeeld worden volgens de KNVB-regels (zie bijlage) voor 6-tallen op 

een kwart veld.  

 

Als organiserende vereniging hopen wij dat alle Veldhovense 

basisscholen met zoveel mogelijk teams zullen inschrijven. De 

deelnemende scholen moeten zelf wel in de begeleiding van hun team(s) 

voorzien. 
 

Hebben jullie er weer zin in? Graag bijgaand inschrijfformulier 

invullen en vóór 22 maart 2020 terugmailen naar 

e.bartholomeus@marvilde.nl. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

MEISJESTOERNOOI GROEP 5+6 

 

 

TEAM ……     Basisschool: …………………………………. 

 

Namen teamleden: 

 

1. ……………………………   Leeftijd …  Groep … 

 

2. ……………………………   Leeftijd …  Groep … 

 

3. ……………………………   Leeftijd …  Groep … 

 

4. ……………………………   Leeftijd …  Groep … 

 

5. ……………………………   Leeftijd …  Groep … 

 

6. ……………………………   Leeftijd …  Groep … 

 

7. ……………………………   Leeftijd …  Groep … 

 

8. ……………………………   Leeftijd …  Groep … 

 

 

 

 

Eventuele Begeleider van dit team:  ………………………. 

 

E-mailadres en/of Telefoonnummer: ………………………. / …………………… 

 

 

N.b.:  Per team mogen er maximaal 2 dispensatiespelers (hooguit 1 jaar 

ouder, maar wel van dezelfde school) deelnemen 

 

 

 

 

Mocht je nog vragen- en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met: 

Ed. Bartholomeüs - Email: e.bartholomeus@marvilde.nl - Telefoon: 06-4168 9945 
                                                       

 



 

 

 

JONGENSTOERNOOI GROEP 5+6 
 

 

TEAM ……     Basisschool: …………………………………. 

 

Namen teamleden: 

 

1. ……………………………   Leeftijd …  Groep … 

 

2. ……………………………   Leeftijd …  Groep … 

 

3. ……………………………   Leeftijd …  Groep … 

 

4. ……………………………   Leeftijd …  Groep … 

 

5. ……………………………   Leeftijd …  Groep … 

 

6. ……………………………   Leeftijd …  Groep … 

 

7. ……………………………   Leeftijd …  Groep … 

 

8. ……………………………   Leeftijd …  Groep … 

 

 

 

 

 

Eventuele Begeleider van dit team:  ………………………. 

 

E-mailadres en/of Telefoonnummer: ………………………. / …………………… 

 

 

N.b.:  Per team mogen er maximaal 2 dispensatiespelers (hooguit 1 jaar 

ouder, maar wel van dezelfde school) deelnemen 

 

 

 

Mocht je nog vragen- en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met: 

Ed. Bartholomeüs - Email: e.bartholomeus@marvilde.nl - Telefoon: 06-4168 9945 

 


