
INFORMATIE EN INDELINGEN KLAPSTUKTOERNOOI 2022

Hallo spelers en ouders van Sparta jeugd,

Hierbij de (voorlopige) indeling en informatie over het Klapstuktoernooi op dinsdag

27 december en woensdag 28 december 2022.

Het wedstrijdschema is gemaakt op basis van het aantal deelnemers. Op basis
van het aantal aanmeldingen was het niet mogelijk een eigen toernooi voor de
meiden en voor de Onder 17 te organiseren. De meiden onder 13 zijn
toegevoegd aan de jongens onder 13-4 t/m onder 13-7. De overige meiden en
de onder 17 zijn deels toegevoegd aan de onder 14-15 selectie en aan de onder
15 overig. Daar waar mogelijk is er zoveel mogelijk rekening gehouden met de
speelsterkte.

TEKORT AAN VRIJWILLIGERS!

We hebben nog net niet genoeg aanmeldingen binnen voor leiders! Ouders

willen jullie kijken of jullie het team van jullie zoon/dochter kunnen begeleiden?

Helaas hebben we ook niet voldoende mensen die mee willen helpen bij de

wedstrijdtafel, kom je als ouder naar je kind kijken, geef je dan op als vrijwilliger bij

de wedstrijdtafel! Altijd het beste zicht op de wedstrijd. Het hoeft echt geen hele dag

te zijn, met een dagdeel zijn wij al heel erg geholpen! Bij de indelingen kun je zien

waar wij nog mensen missen (2 personen gewenst per dagdeel per tafel).

Alle aanmeldingen van vrijwilligers kunnen worden gemaild naar
klapstuktoernooi@gmail.com

Ook graag een mail als je je wel op hebt gegeven als leider/vrijwilliger maar niet
staat ingedeeld.

Graag aandacht voor de onderstaande links/bijlagen:

● Bijlage 1: indeling van de teams
● Bijlage 2: programma onder 8, 9 en 13-4 t/m 7 en meiden 13-1
● Bijlage 3: programma onder 10,11 en 13-1 t/m 3
● Bijlage 4: programma onder 14,15,17 en meiden
● Bijlage 5: wedstrijdreglement.



MEDEDELINGEN EN INSTRUCTIES
Voor de spelers:

● Neem een oranje en een wit shirt mee, geen rood of groen, geen

wedstrijdtenue van je favoriete club, maar oranje en wit!

● Wil iedereen goed controleren of de opgegeven spelers ook ingedeeld zijn,
is dit niet het geval dan graan zo snel mogelijk een mail naar
klapstuktoernooi@gmail.com

● Zaalvoetbal is anders dan veldvoetbal.

Voor de leiders:

● Leiders graag een kwartier voor de eerste wedstrijd melden bij de

wedstrijdtafel

● Je bent de leider van een team, dan is het belangrijk dat je team het leuk

heeft. Winnen is natuurlijk leuk, maar niet ten koste van het plezier

● Leuk als er onderlinge competitie is tussen de leiders, maar het gaat om

degene die in het veld staan

● Niet meer dan twee leiders op de bank en alleen de leiders van het team

dat speelt.

Alvast heel veel plezier!!
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