Commissie Schoolvoetbal Papendrecht
Secretariaat: Nelie Sterrenburg
Haagbeukhof 78
3355 AE Papendrecht
tel. 06-42285151
e-mail a.sterrenburg4@upcmail.nl
Papendrecht, februari 2022
Geachte heer/mevrouw,
Het schoolvoetbaltoernooi wordt dit jaar voor de 60e maal georganiseerd. Het toernooi wordt
in zijn geheel afgewerkt op dinsdag 3 mei 2022.
Ook de wedstrijden bij de schoolvoetbaltoernooien zijn aangepast naar de nieuwe
wedstrijdvormen. De groepen 5/6 spelen 6 tegen 6 en de groepen 7/8 spelen 8 tegen 8,
conform de spelregels/veldafmetingen van de nieuwe wedstrijdvormen. Er zal dit jaar bij het
basisonderwijs worden gespeeld in 6 afdelingen, te weten:
Afdeling A
groep 1 en 2
jongens en meisjes (4 tegen 4 op miniveld)
Afdeling B
groep 3 en 4
jongens en meisjes (6 tegen 6)
Afdeling C
groep 5 en 6
jongens en meisjes (6 tegen 6)
Afdeling D
groep 7 en 8
jongens en meisjes (8 tegen 8)
Afdeling E
groep 5 en 6
meisjes (6 tegen 6 en alleen bij voldoende teams)
Afdeling F
groep 7 en 8
meisjes (8 tegen 8 en alleen bij voldoende teams)
Meisjesvoetbal is momenteel een sterk groeiende sport. Dit jaar willen wij proberen een
meisjespoule E en F (groep 5/6 en 7/8 meisjes) te krijgen.

PUNTEN VAN BELANG BIJ INSCHRIJVING:
1. Gaarne zouden wij voor 25 maart 2022 uw inschrijvingsformulier(en) ontvangen, met
daarbij de vermelding in welke groep de deelnemers(sters) zitten.
2. Het inschrijvingsformulier op bovenstaande adres inleveren of bij VV Papendrecht t.a.v.
Nelie Sterrenburg. Gebruik s.v.p. 1 inschrijvingsformulier per team. Het is wenselijk dat
u een kopie maakt van het inschrijvingsformulier.
3. Het inschrijfgeld bedraagt € 7,00 per team. U kunt dit betalen bij inlevering
inschrijvingsformulier of overmaken op rekeningnummer NL86 RABO 0353019240 t.n.v.
schoolvoetbal VV Papendrecht . Gaarne voor 31 maart 2022 betalen.
4. Bij betaling graag de naam van de school en het aantal deelnemende teams vermelden.
De winnaar van afdeling C, D, E en F mag deelnemen aan de regiofinale op woensdag 18
mei 2022 (plaats nog niet bekend). De districtsfinale is op woensdag 1 juni 2022 en de
landelijke finale is op woensdag 15 juni 2022.
Met vriendelijke groet,

VV Papendrecht Schoolvoetbalcommissie
Co de Groot
Nelie Sterrenburg

