
 

           

Voetbaltoernooi “Jeugd Lemels Open” 2016 

De jeugdafdeling van Voetbalvereniging Sc. Lemele organiseert dit jaar een Jeugd Open 
voetbaltoernooi op Sportpark Zandeinde te Lemele.  

Afhankelijk van de deelname zullen de poulewedstrijden gespeeld worden vanaf maandag 13 juni 
t/m donderdag 16 juni 2016.  De finales worden op vrijdag 17  juni 2016 gespeeld.   

De Mini-pupillen teams spelen op maandag t/m donderdag  ’s avonds tot max. 20.00 uur  

De Maxi-pupillen teams spelen  op maandag t/m donderdag ’s avonds tot max. 20.30 uur  

De Junioren teams spelen op maandag t/m donderdag ’s avonds tot max. 21.00 uur.  

Finale-wedstrijden op de vrijdag kunnen wat later afgelopen zijn.  

De wedstrijden hebben een speelduur van 15 minuten.  

De aanvangstijd is iedere avond  afhankelijk van aantal deelnemende teams  tussen 18.30 en 19.00 uur..  

 
Iedereen die een team kan samenstellen kan meedoen.  Zo kunnen teams bestaan uit vriendjes, 
buurtkinderen, familieleden of klas(school)genoten.  Het maakt dus niet uit met wie je een team vormt 
als de spelers van je team maar wel in dezelfde leeftijdsgroep vallen.  Voor alle teams geldt wel dat 
het gemengde teams moeten zijn, dus zowel jongens als meisjes.  (Zie hieronder) 
Junioren en Maxi-pupillen spelen 7 tegen 7 en Mini-pupillen 4 tegen 4. 

 

We kennen 3 leeftijdscatergorien:   

Junioren  :   Teamleden moeten geboren zijn in 2000/2001/2002   

Maxi-Pupillen:  Teamleden moeten geboren zijn in 2003/2004/2005 

Mini-Pupillen: Teamleden moeten geboren zijn in 2006/2007/2008 of later  

 

De Junioren en Maxi-Pupillen teams dienen uit mimimaal 7 personen te bestaan.  

De Mini teams dienen uit minimaal 4 personen te bestaan.  

Bij de junioren en Maxi-Pupillen teams dienen minimaal 2 meisjes of 2 jongens in het veld te staan.  

Bij de Mini-pupillen teams dient minimaal 1 meisje of 1 jongen in het veld te staan.  

 

 

 



 

 

 

Bij de junioren teams geldt tevens nog de verplichting dat er minimaal 2 spelers in een team zitten die 
niet lid van Sc.Lemele.  (* Deze spelers mogen wel lid zijn van een andere voetbalvereniging)  

Bij de Maxi-pupillen teams geldt de verplichting dat er minimaal 1 speler in een team zit die niet lid is 
van Sc. Lemele.  (* Deze spelers mogen wel lid zijn van een andere voetbalvereniging)  

Bij de Mini-pupillen teams geldt deze verplichting niet.   

Iedere speler mag slechts uitkomen voor éën team.  

De contactpersoon op het inschrijfformulier dient ouder dan 18 jaar te zijn en aanwezig te zijn tijdens 
de wedstrijden als eventueel aanspreekpunt voor de toernooileiding.  

Verdere spelregels en indelingen worden vermeld in het programmaboekje welke u uiterlijk een week 
voor aanvang toernooi zult ontvangen.  

Het inschrijfgeld bedraagt € 1,= per speler.   

Het inschrijfformulier dient ingeleverd te worden bij een van de volgende personen:  

Arno Zandman Roggestraat 8 te Lemele 06-46570637 

Erik Bakhuis, Kingmaweg 5A te Lemele 06-43916599 

Henk Lammers, Lemelerweg 58A  te Lemele 06-37113979 

of per mail verzonden naar Jeugdbestuur@sclemele.nl  

 

De uiterste inschrijfdatum is maandag 16 mei 2016.  
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