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Vreedzaam 
Het schoolvoetbal in Utrecht staat bekend als een Vreedzaam toernooi. Dit betekent dat 

we ook dit jaar verwachten dat alle teams met respect met elkaar omgaan.  

 

Fair Play 

Elke wedstrijd worden Fair Play punten gegeven. De scheidsrechters geven elk team een 

cijfer van 1 t/m 5. Het team met de meeste punten wint de Fair Play beker, dit is de 

grootste beker van het toernooi! 

 

De Vreedzame aanvoerder 

Ook dit jaar kiest elk team een Vreedzame aanvoerder. De vreedzame aanvoerder: 

- Zorgt voor een positieve sfeer in het team. 

- Stimuleert het team om met respect om te gaan met de scheidsrechters, de 

tegenstanders en de supporters. 

- Zorgt voor een leuke dag met alle klas- en teamgenoten. 

 

Wat kan een vreedzame aanvoerder met zijn team doen? 

- Een yell bedenken samen met het team. 

- Afspraken met het team maken over: 

o het bedanken van de scheidsrechters en tegenstander na de wedstrijd; 

o het bedanken van de supporters. 

- De Vreedzame aanvoerder kan met zijn team bespreken hoe het team elkaar 

helpt tijdens de wedstrijden (elkaar opstekers geven i.p.v. afbrekers). 

 

Hoe wordt een vreedzame aanvoerder gekozen? 

Hieronder een voorbeeld van hoe de vreedzame aanvoerder gekozen kan worden: 

 

1. Formuleer samen met team of de klas wat belangrijke kenmerken van een 

Vreedzame aanvoerder zijn en zet die op papier. 

2. Vraag wie zich verkiesbaar stelt als Vreedzame aanvoerder. 

3. Het team of de klas stemt. De meeste stemmen gelden. 

 

In de klas kan ook een eigen selectieprocedure bedacht worden. 

 

Duurzaam 
Een doel van SportUtrecht is om het schoolvoetbal in Utrecht te verduurzamen: 

 

Vreedzame aanvoerdersband 

Aan het begin van het toernooi ontvangt elk team een Vreedzame aanvoerdersband. Wij 

verzoeken u deze aanvoerdersband aan het eind van de dag in te leveren bij de 

toernooileiding. Zo kunnen deze aanvoerdersbanden volgend jaar weer gebruikt worden. 

 

Stedelijke finale 

Tijdens de stedelijke finale wordt een pilot gedraaid met een QR-code. Hierdoor zijn alle 

speelschema’s en uitslagen via een QR-code op het internet te zien. Het doel hiervan is 

om meer papier te besparen. 

 

Vragen? Neem contact op met de locatiecoördinator of stuur een e-mail naar 

schoolvoetbal@sportutrecht.nl 

https://www.instagram.com/schoolvoetbal030/
http://www.sportutrecht.nl/schoolvoetbal
mailto:schoolvoetbal@sportutrecht.nl

