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1. INLEIDING 
 

De spelende jeugd, tot en met JO11 + MO11, neemt wekelijks na elke gespeelde 

wedstrijd penalty’s. Al snel zal duidelijk worden wie de beste van het team is, 

maar wie is de beste van JVC? Wie gaat er van door met de penaltybokaal! 

1.1 LEEFTIJDSCATEGORIEËN 
 

Voor de penaltybokaal kennen we de volgende categorieën die strijden om de 

penaltybokaal: 

 JO07 

 JO08 

 JO09 

 JO11 2de- jaars 

 JO11 1ste-Jaars incl. JO10 

 MO11 

1.2 SCHEMA 
Tijdens de kick-off dag komt er 1 winnaar per team per categorie, op dezelfde 

dag spelen de winnaars per categorie tegen elkaar in een kwartfinale. De 

winnaar per categorie ontvangt de ticket voor de halve finale plaats. (5 tickets) 

In het najaar komt er 1 winnaar per team per categorie, tijdens een JVC ZA1 

wedstrijd spelen de winnaars per categorie tegen elkaar in een kwartfinale. De 

winnaar ontvangt de ticket voor de halve finale plaats. (5 tickets) 

In het voorjaar komt er 1 winnaar per team per categorie, tijdens een JVC ZA1 

wedstrijd spelen de winnaars per categorie tegen elkaar in een kwartfinale. De 

winnaar ontvangt de ticket voor de halve finale plaats. (5 tickets) 

Tijdens de halve finale spelen de kwart finalelisten per categorie om een 

finaleplaats. 

In de finale spelen de 5 spelers elk om de penaltybokaal. 
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2 PENALTYBOKAAL 

2.1 REGELEMENT T.B.V KICK-OFF (START SEIZOEN) 
 

- Elke spelende jeugdspeler, tot en met JO11 + MO11, neemt op de kick-off dag 

1 penalty.  

- Bij gelijkstand nemen de beste onderling van het team een nieuwe penalty tot 

dat er 1 winnaar is. 

 

- De winnaars van de leeftijdscategorie MO11/JO11/JO10/JO09/JO08 en die van 

de leeftijdscategorie JO07 strijden op de zelfde dag in de 1/4 finale om een 

plaats in de halve finale. Denk aan een certificaat als een ticket naar de volgende 

ronde. 

2.2 REGELEMENT TBV HERFSTCOMPETITIE (NAJAAR) 
- Elke spelende jeugdspeler, tot en met JO11 + MO11, neemt wekelijks na elke 

gespeelde wedstrijd penalty’s. 

- Door middel van het (separaat bijgevoegde) ‘2017 Penalty Bokaal.xlsx’ kan de 

leider de desbetreffende penalty’s registreren. 

- De desbetreffende leider kan deze registratie wekelijks doorsturen naar de 

leeftijd coördinatoren. 

- De leeftijd coördinatoren kunnen deze registratie wekelijks/ 2 wekelijks/ 

maandelijks doorsturen naar de “webmaster” voor publicatie bij het 

desbetreffende team. 

- Aan het eind van de ‘herfstcompetitie’ zullen alle ‘topscoorders’ uitgenodigd 

worden voor de penalty bokaal 1/4 finale. 

- Deze penalty bokaal 1/4 finale zal gehouden worden voor/ tijdens/ na een 

wedstrijd van JVC ZA1 waar de (reserve)keeper van JVC ZA1 de penalty’s zal 

proberen te stoppen. 

- De winnaars van de leeftijdscategorie MO11/JO11/JO10/JO09/JO08 en die van 

de leeftijdscategorie JO07 zijn herfstkampioen en verzekerd van een halve finale 

plaats. Denk aan een certificaat als een ticket naar de volgende ronde 
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2.3 REGELEMENT TBV LENTECOMPETITIE (VOORJAAR) 
 

- Elke spelende jeugdspeler, tot en met JO11 + MO11, neemt wekelijks na elke 

gespeelde wedstrijd penalty’s. 

- Door middel van het (separaat bijgevoegde) ‘2017 Penalty Bokaal.xlsx’ kan de 

leider de desbetreffende penalty’s registreren. 

- De desbetreffende leider kan deze registratie wekelijks doorsturen naar de 

leeftijd coördinatoren. 

- De leeftijd coördinatoren kunnen deze registratie wekelijks/ 2 wekelijks/ 

maandelijks doorsturen naar de “webmaster” voor publicatie bij het 

desbetreffende team. 

- Aan het eind van de ‘lentecompetitie’ zullen alle ‘topscoorders’ uitgenodigd 

worden voor de penalty bokaal halve finale, inclusief de ‘herfstkampioenen’. 

Mochten de ‘herfstkampioenen’ ook tot de lente ‘topscoorders’ behoren, zullen de 

desbetreffende ‘nummers 2’ ook worden uitgenodigd. 

- Deze penalty bokaal 1/4 finale zal gehouden worden voor/ tijdens/ na een 

wedstrijd van JVC ZA1 waar de (reserve)keeper van JVC ZA1 de penalty’s zal 

proberen te stoppen. 

2.4 KWARTFINALE 
- De winnaars van de leeftijdscategorie MO11/JO11/JO10/JO09/JO08 en die van 

de leeftijdscategorie JO07 zijn lentekampioen en verzekerd van een halve finale 

plaats. Denk aan een certificaat als een ticket naar de volgende ronde 

2.5 HALVE FINALE 
 

Uit de 3 kwart finales komen per leeftijdscategorie 1 winnaar die strijden om een 

plaats voor de finale. Deze penalty bokaal finale zal gehouden worden voor/ 

tijdens/ na een wedstrijd van JVC ZA1 waar de (reserve)keeper van JVC ZA1 de 

penalty’s zal proberen te stoppen. 

2.6 FINALE 
 

Deze penalty bokaal finale zal gehouden worden voor/ tijdens/ na een wedstrijd 

van JVC 1 waar de (reserve)keeper van JVC 1 de penalty’s zal proberen te 

stoppen. 

 

De halve finale winnaars van de leeftijdscategorie MO11/JO11/JO10/JO09/JO08 

en die van de leeftijdscategorie JO07 strijden in de finale om de penalty bokaal.  
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3. OMSCHRIJVING PUNTENTELLING TIJDENS COMPETITIE 
 

Na elke wedstrijd worden voor de afwezige spelers een A genoteerd 

(verantwoordelijkheid leider). 

Voor elke speler kan vervolgens de genomen penalty geregistreerd worden als 

een 0 (indien gemist) of een 1 (indien raak) (verantwoordelijkheid leider). 

De ‘ranglijst’ binnen een team wordt opgemaakt door het gewogen gemiddelde 

van de speler zijn/ haar penalty’s (aantal gemaakte penalty’s delen door het 

aantal genomen penalty’s) (verantwoordelijkheid activiteiten begeleider). 

Het gewogen gemiddelde van de speler zijn/ haar penalty’s telt mee als de 

desbetreffende speler minimaal de helft plus 1 van het aantal competitieduels 

een penalty heeft genomen (verantwoordelijkheid activiteiten begeleider). 

Denk aan de ‘incentive’ (‘najagen’ leiders en coördinatoren, 1st wekelijks (4x), 

dan maandelijks). 
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4. ROLLEN 
 

4.1 SPELERS 

De gerechtigde leden van JVC Cuijk in de leeftijdscategorie 

MO11/JO11/JO10/JO09/JO08 en die van de leeftijdscategorie JO07 nemen 

gedurende het complete voetbal seizoen de penalty’s na de wedstrijden. 

4.2 OUDERS 
Gaarne alle ouders ‘uitnodigen’ voor de halve finales/ finales via leiders/ 

coördinatoren/ website. 

4.3 TRAINERS 
Voor de initiële registratie, na de wedstrijden, zijn de teamleiders 

verantwoordelijk. Ook voor het doorsturen van het eea naar de coördinatoren 

zijn de teamleiders verantwoordelijk.  

4.4 LEIDERS 
Voor de initiële registratie, na de wedstrijden, zijn de teamleiders 

verantwoordelijk. Ook voor het doorsturen van het eea naar de coördinatoren 

zijn de teamleiders verantwoordelijk.  

4.5 LEEFTIJD COÖRDINATOR 
Leeftijd coördinator is verantwoordelijk voor het ‘najagen’ van de leiders mbt 

standen. Initieel zal het najagen ondersteund worden door de 

activiteitencommissie. De activiteitencommissie zal de standen door sturen naar 

de webmaster, eventueel ondersteund door de leeftijd coördinator. 

Vooralsnog zal de organisatie van de halve finale en de finale van de 

penaltybokaal de verantwoordelijkheid zijn van de activiteitencommissie. 

4.6 WS/ BESTUUR 
Voor de feitelijke halve finale en finale wordt gerekend op het bestuur of een 

afvaardiging van het bestuur voor de uitreiking van de certificaten, bokaal. 

4.7 ACTIVITEITENCOMMISSIE 
De activiteitencommissie is verantwoordelijke voor de organisatie van de 

penaltybokaal. 
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5. LOCATIE 
- Feitelijke registratie: na een gespeelde wedstrijd, op het veld, door de 

leiders 

- Administratieve registratie: op de website, door leiders > coördinatoren > 

activiteitencommissie > webmasters 

- Kwartfinale (tijdens najaar/voorjaar): rondom een JVC ZA1 thuis 

wedstrijd, op het veld, door het bestuur of een afvaardiging van 

- Halve finale: rondom een JVC ZA1 thuiswedstrijd, op het veld, door het 

bestuur of een afvaardiging van 

- Finale: rondom een JVC 1 thuiswedstrijd, op het veld, door het bestuur of 

een afvaardiging van 

 


