
Amsterdam, 3 november 2022 
 
Aan:   
Directies van basisscholen Amsterdam Zuidoost. 
Schoolcontactpersonen Schoolvoetbaltoernooi Amsterdam Zuidoost. 
 
Betreft:  
27e schoolvoetbaltoernooi Amsterdam Zuidoost  
 
Geachte directieleden en contactpersonen van het schoolvoetbal voor basisscholen in Amsterdam Zuidoost, 
 
Na de geslaagde editie van 2021 is het dan zover. Het 27e Schoolvoetbaltoernooi Amsterdam Zuidoost gaat plaatsvinden. 
Doordat de velden van het Bijlmersportpark in september niet gereed waren door renovatie wordt het dit jaar een indoor 
editie. Omdat het toernooi in de zaal gaat plaatsvinden zijn we genoodzaakt om het toernooi op de zondagen te 
organiseren. We zijn ons ervan bewust dat het weekend voor sommigen van jullie niet het beste moment is om aan te 
kunnen sluiten. Desalniettemin hopen we toch op jullie enthousiasme en ondersteuning om dit voor de leerlingen in 
Zuidoost voor elkaar te krijgen.  
 
Hieronder meer informatie over het toernooi en het inschrijven. 
 
De locatie is: 
Bijlmersportcentrum 
Anton de Komplein 157, 1102 DR, Amsterdam 
 
De voorronden zijn op: 
Zondagen: 20 en 27 november 2022 
Zondagen: 4 en 11 december 2022 
 
De finale is op: 
Zondag 18 december  
 
Tijden: 
Inloop/omkleden van 14.00-14.30 uur 
Wedstrijden: 14.30-17.30 uur 
 
Inschrijven: 
Via de bijgeleverde 2 Excelsheets kun je de school en de teams aanmelden tot 15 november. 
 
Regels en info m.b.t. het inschrijven en het toernooi: 

1. er zijn 3 categorieën: groep 3/4, groep 5/6, groep 7/8  
2. in groep 3/4 mogen jongens en meiden in een team zitten 
3. in groep 5/6 en 7/8 kunnen de jongens en meiden zich apart inschrijven, indien een meidenteam bij de jongens wil 

spelen kan dat ook. Graag dit even vermelden op het formulier. 
4. groep 3/4 speelt 5 tegen 5 met 2 wissels  
5. groep 5/6 en 7/8 speelt 4 tegen 4 met 2 wissels  
6. je kan meerdere teams inschrijven per groep  
7. 1 speler mag maar op 1 team formulier voorkomen 
8. op basis van de inschrijvingen bepalen wij het toernooi schema en sturen die voor 18 november op 
9. indien er te weinig teams in een bepaalde categorie zitten bestaat er een kans dat we een bepaalde categorie 

niet door laten gaan  
10. indien er te veel teams zijn voor een bepaalde categorie bestaat de kans dat scholen die meerdere teams van 

dezelfde categorie hebben ingeschreven ze niet allemaal kunnen laten meespelen  
11. we spelen op 3 (kleine) velden in de Bijlmersporthal, ouders en bezoekers kunnen op de tribune kijken 
12. per team per school is een team begeleider verplicht, dat mogen ook ouders/verzorgers zijn. Dit moet op het 

inschrijfformulier van tevoren kenbaar worden gemaakt. 
13. wedstrijd info en zaalvoetbal regels sturen wij voor 18 november op 
14. deelnemers nemen deel op eigen risico  

 
Meer info? vadym@funtrax.nl of 0629309849 
 


