
 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijving 4 tegen 4 toernooi 2018 
 
Voor de negentwintigste keer organiseert v.v. S.J.C. het 4 tegen 4 toernooi op het 
sportcomplex aan de Lageweg in Noordwijk. Het toernooi zal worden gehouden op 
WOENSDAGmiddag 25 april 2018. Het belooft opnieuw een spektakel te worden. 
 
Voor wie? 
Het 4 tegen 4 toernooi wordt georganiseerd voor leerlingen uit de groepen 3 tot en met 
8 van alle basisscholen in Noordwijk. Leerlingen die buiten Noordwijk naar school gaan 
en in Noordwijk wonen mogen ook deelnemen. 
 
Spelregels 
De spelregels bij deze vorm van voetbal zijn erg eenvoudig en het spel kan door 
iedereen worden gespeeld. Er worden aan de kleding geen eisen gesteld, dus 
iedereen mag aantrekken wat hij of zij wilt. Het beste kan men op sportschoenen of 
gympen spelen. Een team moet minimaal uit 4 spelers bestaan, per team kunnen er 
maximaal 6 spelers worden ingeschreven. 
 
Voetbalschoenen, klompen en dergelijke zijn niet toegestaan.  
 
Om het voor iedereen spannend te maken zal er in toernooivorm gespeeld worden. Per 
leeftijdsklasse is er een leuke prijs voor de winnaars en voor alle deelnemers is er een 
leuk aandenken.  Daarnaast hebben wij speciale prijzen voor teams met de meest 
originele kleding. Wij willen zoveel mogelijk gelijkwaardige teams tegen elkaar laten 
spelen, hierdoor kunnen we geen gemengde teams van jongens en meisjes 
toelaten.  
 
Kleding 
Ook dit jaar heeft de organisatie opnieuw prijzen beschikbaar gesteld  
voor het team dat deelneemt aan het toernooi met het leukste/meest  
ludieke/originele/ opvallende teamshirt !!!!!!!  Dit jaar is daarvoor het thema “Space to 
be”.  
Er zal tijdens het toernooi een “Mystery Jury” rondlopen die shirts gaat  
beoordelen en de meest leuke/meest ludieke/originele/opvallende shirts 
belonen met een prijs. Dit geldt voor alle deelnemende leeftijdsgroepen,  
zowel bij de jongens als bij de meisjes teams.  
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Het hele team wint, dus elke speler van het winnende team krijgt een prijs!!!! 
 
Indeling 
Er zal in diverse (klas) groepen worden gespeeld, namelijk:  

 jongens / meisjes 
 jongens / meisjes 
 jongens / meisjes 

 
Inschrijving 
De school verzorgt de inschrijving via de speciale inschrijvingspagina op de website 
van SJC.  
Per team dient er bij school een inschrijvingsformulier te worden ingeleverd. Deze 
formulieren zijn per e-mail aan alle basisscholen in Noordwijk verstrekt maar kunnen 
ook worden gedownload via de website van SJC (www.vvsjc.nl). De scholen kunnen 
van   26 maart tot 9 april 2018 via internet inschrijven. 
De inschrijvingen worden gecontroleerd op dubbele team namen. Bij dubbele namen 
zal de eerste inschrijving worden geaccepteerd en zal het andere team gevraagd 
worden een andere naam te kiezen. 
 
LET OP: Definitief inschrijven kan alleen de school verzorgen via het internet, 
formulieren kunnen dus NIET bij SJC worden ingeleverd!  
 
Uiterlijk 20 april a.s. zullen de indelingen en het programma van het toernooi op de 
website van SJC (www.vvsjc.nl ) worden gepubliceerd.  
Onvolledig ingevulde formulieren en te laat ingeleverde formulieren zullen niet in 
behandeling worden genomen. Vragen over het toernooi kunnen per email worden 
verstuurd naar het speciale email adres voor het 4 tegen 4 toernooi, dit is 
4tegen4@vvsjc.nl  . 
 
Bedankt 
Wij bedanken wij de basisscholen in Noordwijk voor de medewerking bij de 
verspreiding van de inschrijfformulieren en het verzorgen van inschrijvingen via het 
internet.  
 
Met vriendelijke groeten,  
 
namens de organisatie S.J.C. 4tegen4, 
Jacques van der Sman 
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