Geldermalsen, 31 januari 2019
Aan de directies/ leerkrachten van de basisscholen
Beste mensen,
In 2019 wordt het Louwinus Maas schoolvoetbaltoernooi voor basisscholen voor de
72e keer georganiseerd. Het toernooi dankt zijn naam als eerbetoon aan de oprichter
van dit toernooi in 1947. ‘Meneer Maas’ is in 1999 overleden, maar zijn naam blijft aan
het schoolvoetbal in Geldermalsen verbonden. Traditiegetrouw wordt het toernooi
weer gehouden op het sportcomplex van voetbalvereniging GVV in Geldermalsen.
In tegenstelling tot vorige jaren zijn er de volgende wijzigingen:
1. Er is voetbal 8 tegen 8 voor kinderen uit groep 7/8
2. Er is voetbal 6 tegen 6 voor kinderen uit groep 5/6
3. Andere wijzigingen vindt u in de presentatie van de informatie-avond van
30 januari die wij de school hebben toegestuurd.
Toernooi 2019.
1. Het toernooi is op woensdagmiddagen 3, 10 en 17 april 2019
2. Bij die toernooimiddagen waaruit een kampioen van Geldermalsen komt,
worden op dezelfde middag halve finales en een finale gespeeld. Dat geldt
voor jongens/meisjes groep 7/8 en 5/6.
3. Er wordt op een toernooimiddag alleen nog maar gespeeld in poules van 4
teams ( halve competitie) of 3 teams (hele competitie).
4. Wanneer voor groep 7/8, of 5/6 -waaruit een team als algemeen kampioen
moet voortkomen -slechts uit 3 poules bestaat, worden de 3 poulewinnaars
aangevuld tot 4 met de beste nummer 2 uit de drie poules.
5. Wanneer voor groep 7/8, of 5/6 -waaruit een team als algemeen kampioen
moet voortkomen - uit 5 poules bestaat, wordt vooraf bij de informatie over
het toernooi duidelijk bekend gemaakt dat alleen de poule winnaars uit de
poules 1 t/m 4 doorgaan naar de halve finale.
6. De eerste toernooimiddag (3 april) is voor jongens uit groep 7/8. Na de
poule wedstrijden zijn er aansluitend de halve finale wedstrijden en de
finale.
7. De tweede toernooimiddag(10 april) is een meisjestoernooi voor meisjes uit
groep 7/8 en groep 5/6. Na de poule wedstrijden zijn er aansluitend de halve
finale wedstrijden en de finale.
8. De derde toernooimiddag (17 april) is bestemd voor jongensteams groep
5/6.
9. Op alle toernooimiddagen zijn de verliezers van halve finale wedstrijden
uitgespeeld.

Het programma voor 2019 ziet er als volgt uit:
woensdagmiddag 3 april 2019
• Deelname
Speelgerechtigd zijn teams van jongens en meisjes die in groep 7 en 8 zitten
en die op dezelfde school zijn ingeschreven als leerling. . Deze kinderen
zijn geboren op of na 1 oktober 2006. Er mogen twee kinderen per team
meedoen die maximaal één jaar ouder zijn . Zij zijn geboren op of na 1 oktober
2005.
• Voor een jongens team mogen ook meisjes worden aangemeld. Deze
gemengde teams spelen mee met teams die alleen uit jongens bestaan.
• Meisjes aangemeld voor woensdag 3 april mogen NIET deelnemen aan het
meisjestoernooi van 10 april.
• In principe spelen alleen eerste teams van een school mee voor het
kampioenschap. De commissie houdt zich het recht voor ook een of meerdere
tweede teams mee te laten spelen wanneer de poule- indeling dit nodig maakt.
Lagere teams spelen in principe in een aparte poule, zonder de mogelijkheid te
spelen voor het kampioenschap.

woensdagmiddag 10 april 2019
• • Deelname groep 7/8
Speelgerechtigd zijn teams van meisjes die in groep 7 en 8 zitten en die op
dezelfde school zijn ingeschreven als leerling. . Deze kinderen zijn geboren
op of na 1 oktober 2006. Er mogen twee kinderen per team meedoen die
maximaal één jaar ouder zijn . Zij zijn geboren op of na 1 oktober 2005.
In een meisjesteam mogen GEEN JONGENS worden opgesteld.
Meisjes die voor een meisjesteam worden opgegeven, mogen niet meespelen
in een jongensteam op 3 april.
• Deelname groep 5/6
Speelgerechtigd zijn teams van meisjes die in groep 5 en 6 zitten en die op
dezelfde school zijn ingeschreven als leerling. . Deze kinderen zijn geboren
op of na 1 oktober 2008. Er mogen twee kinderen per team meedoen die
maximaal één jaar ouder zijn . Zij zijn geboren op of na 1 oktober 2007.
In een meisjesteam mogen GEEN JONGENS worden opgesteld.
Meisjes die voor een meisjesteam worden opgegeven, mogen niet meer
meespelen in een jongensteam op 17 april.
woensdagmiddag 17 april 2019
• Deelname
Speelgerechtigd zijn teams van jongens en meisjes die in groep 5 en 6 zitten
en die op dezelfde school zijn ingeschreven als leerling. . Deze kinderen
zijn geboren op of na 1 oktober 2008. Er mogen twee kinderen per team
meedoen die maximaal één jaar ouder zijn . Zij zijn geboren op of na 1 oktober
2007.
Voor een jongens team mogen ook meisjes worden aangemeld. Deze
gemengde teams spelen mee met teams die alleen uit jongens bestaan.
Deze meisjes mogen NIET hebben deelgenomen aan het meisjestoernooi van
10 april.

OPGAVE VAN DE TEAMS
Wij moeten nu alleen weten met hoeveel teams uw school deelneemt.
Het opgave formulier moet uiterlijk zaterdag 23 februari 2019 bij ons binnen zijn.
Het formulier kunt u mailen naar organisatie@schoolvoetbalgeldermalsen.nl
In februari krijgt u bericht of wij de opgegeven teams kunnen plaatsen.
In maart komen het programma en de spelerslijsten op onze website
U kunt het opgave formulier downloaden van www.schoolvoetbalgeldermalsen.nl
Inschrijven kan ook via: organisatie@schoolvoetbalgeldermalsen.nl
Wij wijzen er op dat te laat inschrijven betekent dat uw teams niet in het
programma meer ingepast worden.
Inschrijfgelden
Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 per team. Ons banknummer is:NL83 INGB 0002
1011 95 t.n.v. Commissie Schoolvoetbal Geldermalsen.
Met vriendelijke groeten
Commissie van het Louwinus Maas schoolvoetbaltoernooi
Jan Maas, Dick Versteeg, Rino Lafranceschina en Rien Nout.
Postadres
Telefoon

Herman Kuijkstraat 15-16
4191 AH Geldermalsen
0345 57 30 27

