
 

Clubhuis  Lindenlaan 66a  3737 RD Groenekan  |  Correspondentie  Postbus 43  3720 AA Bilthoven 

        MMHC Voordaan  | Samen Voordaan Winter Cup 

 
 

 

Reglement Samen Voordaan Winter Cup  
Nu de competitie stilligt, spelen we onderlinge wedstrijden op Voordaan. Doel van deze 
interne competitie is om het wedstrijdritme te behouden en vooral fijn te kunnen sporten.  
Bij het opstellen van het wedstrijdschema voor de Samen Voordaan Winter Cup, is uitgegaan 
van feedback op de onderlinge wedstrijden die al gespeeld zijn, en van de uitslagen van die 
wedstrijden.  
Samen Voordaan! 
 

Voorwaarden om de interne competitie goed te laten verlopen 
- Ieder team komt met een coach, scheidsrechter/spelleider. Er worden geen 

(jeugd)scheidsrechters ingedeeld. Voor de lijnteams: externe bondsscheidsrechters 
zijn niet toegestaan. De beschikbare capaciteit van de CS+ scheidsrechters wordt 
ieder weekend ingedeeld door de arbitragecommissie en aan de managers van de 
lijnteams gecommuniceerd.  

- Ieder ABCD-team komt met een coronahandhaver. Gele hesjes liggen in het clubhuis. 
Voor de F- en de E-jeugd geldt: het team dat in wit speelt, neemt een 
coronahandhaver mee. Bij deze wedstrijden wordt het namelijk te druk als beide 
teams een coronahandhaver aanwijzen. 

- Toeschouwers zijn nog steeds niet toegestaan. Het clubhuis is gesloten behalve voor 
toiletbezoek, keepersmaterialen halen & opbergen en EHBO/AED.  

- Ieder team komt op tijd. Een kwartier vóór de wedstrijd mag je verzamelen bij het 
veld voor de warming-up. Zorg dat je wedstrijd op tijd begint (teams die na jouw 
wedstrijd komen, willen ook graag op tijd beginnen). Na de wedstrijd ga je direct naar 
huis. 

- Elk team kijkt goed in het schema of het thuis (wit) of uit (rood) speelt. 
- Voor F, E6 en E8: het team dat ‘thuis’ speelt (wit) is verantwoordelijk voor het 

uitzetten van het veld. 
- Ieder team speelt met een keeper, behalve de F.  
- Wedstrijden worden zoveel mogelijk gespeeld zoals in de reguliere competitie 

(spelregels, wisselbeleid). De duur van de wedstrijden (behalve die van de F en E6) 
wordt echter aangepast in verband met de shoot-outs (zie verderop). 

o F: 2 x 15 minuten 
o E6: 2 x 25 minuten 
o E8: 2 x 25 minuten ivm shoot-outs 
o ABCD: 4 x 15 minuten ivm shout-outs 

- De rust bij wedstrijden in de F, E6 en E8 duurt maximaal 5 minuten. De rust bij de 
ABCD duurt 2 minuten na het eerste en derde kwart en 5 minuten na het tweede 
kwart. 

- Wedstrijden tussen een E6-team en een E8-team worden gespeeld op een half veld, 
duren 25 minuten en volgen de spelregels van de achttallen, maar de strafcorner 
wordt niet genomen. Bij een overtreding in de eigen cirkel, wordt de bal vijf meter 
buiten de cirkel uit genomen door de aanvallende partij. Bij deze wedstrijden worden 
wel shoot-outs gespeeld, hoewel de E6 normaalgesproken geen shoot-outs speelt.  
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Voor de E6-teams die tegen een E8-team spelen, is het aan te raden één of twee 
invallers mee te nemen. 

 

Spelregels om de competitie voor iedereen leuk, sportief en veilig te houden 
- Wanneer een team te weinig spelers heeft, spreek je onderling af welke spelers 

geleend kunnen worden van de tegenpartij of dat beide teams met minder spelers 
spelen (minimaal 9 bij 11-tallen).  

- We spelen voor ons plezier en om van te leren! En we zijn Samen Voordaan. Hoewel 
alle teams natuurlijk ook willen winnen, vinden we het belangrijk dat we ten alle  
tijden blessures voorkomen, bij jezelf en bij elkaar. Wanneer je ouder, sterker of 
groter bent dan je tegenstander of teamgenoot, houd je rekening met elkaar. De 
scheidsrechters en coaches letten hier ook op.  

- We moedigen elkaar aan in het veld en geven positieve feedback. Ook aan de 
scheidsrechter en tegenstander. 

- Wanneer er een groot verschil in score dreigt te ontstaan nemen 
scheidsrechter/spelbegeleider (eventueel in overleg met aanvoerders/coaches) één  
of meer spelplezier-bevorderende maatregelen. Dit geldt niet alleen voor de Jongste 
Jeugd, maar ook voor ABCD: 

o Verliezend team zet een speler extra in; 
o  Er wordt extra streng gefloten voor het winnende team; 
o Het winnende team krijgt de beperking dat er maximaal 5 meter met de bal 

mag worden gelopen. 
- Wanneer voorafgaand aan de wedstrijd duidelijk is dat het verschil in speelniveau 

groot is (bijvoorbeeld naar aanleiding van een eerdere wedstrijd in de Samen 
Voordaan Cup) kunnen spelplezierbevorderende maatregelen al direct vanaf de start 
worden toegepast.  

 

Uitslagen doorgeven 
- De Technische Staf Voordaan is bezig met het ontwerp van een wedstrijdformulier in 

Google Forms. Zo kunnen alle teams de uitslagen makkelijk doorgeven. We willen op 
deze manier ook standen in de poules van de ABCD tussentijdslaten zien. Een 
hyperlink naar dit formulier wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt. 

- De uitslagen van de wedstrijden in de Jongste Jeugd tot en met de 8E zullen niet 
gepubliceerd worden (conform beleid KNHB). Wel graag de uitslagen doorgeven via 
het formulier! 

 

Shoot-out BONUS 
Na elke wedstrijd van E8, D, C, B en A worden per team vijf shoot-outs gespeeld. De uitslag 
(tussen 0-0 en 5-5) wordt ook op het wedstrijdformulier doorgegeven. Voor de shoot-outs 
kunnen bonuspunten verdiend worden. Om de shoot-outs zo snel en soepel mogelijk te 
laten verlopen: 

- Direct na de wedstrijd nemen alle spelers hun spullen uit de dug out mee naar de 
cirkel. Daar worden 10 shoot-outs genomen (5 per team). 

-  
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- Ieder team wijst elke week al voorafgaand aan de wedstrijd 5 spelers aan die een 

shoot-out gaan nemen; iedere week zijn dit andere spelers zodat iedereen aan de 
beurt komt. 

- De shoot outs worden genomen bij de goal zover mogelijk van de ingang van het 
veld (veld 1 en 2, langs de Lindelaan. Veld 3 en 4 kant van het bos). Dat geeft de 
volgende teams op het veld de mogelijkheid vast in te spelen. 

- Een shoot-out wordt genomen vanaf de 23 meter lijn en moet binnen 8 seconden 
gescoord zijn. Bij 8E wordt een startpylon gezet op 5 meter van de cirkelrand. De 
scheidsrechter geeft aan wanneer de 8 seconden starten en afgelopen zijn.  

- Spelers die de shoot-outs gaan nemen, stellen zich alvast in een rijtje op. 1 keeper 
staat in de goal, de andere keeper ernaast.  

- Shoot-outs worden afwisselend genomen. Speler van team A, daarna speler van 
team B. Dit geeft de keeper tussentijds gelegenheid even op adem te komen. 
Probeer wel zo snel mogelijk achter elkaar door te gaan.  

- Als de starttijd van de volgende wedstrijd op jouw veld bereikt is, moeten de 
shoot-outs afgebroken worden. 

- De uitslag van de shoot-outs, geef je ook door via het wedstrijdformulier (dit kan dus 
ook 0-0 zijn als de teams er niet (helemaal) aan toegekomen zijn ivm de starttijd van 
de volgende wedstrijd). 

 


