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1. Streetwise Cup 
 

De Streetwise Cup is het grootste straatvoetbaltoernooi van Nederland waarbij plezier in het 

spel en het thema equality centraal staan. Want bij de Streetwise Cup is iedereen gelijk 

ongeacht waar je vandaan komt. Wat je gelooft. Of wat je overtuigingen zijn. Wij gaan voor 

meer sporten én meer oog voor elkaar. Meer bewegen en meer ontmoeten. Met jongens en 

meiden. Van de lokale voorrondes tot de landelijke finaledag. 

 

De Streetwise Cup wordt met trots georganiseerd door de Krajicek Foundation en de Cruyff 

Foundation.  

 

Streetwise Cup  

Equality x Football 

 

 

 

2.  Informatie organisatoren 
 

2.1 Contact 
 

Organisatie 

    

Inge van den Brand      

Projectcoördinator     

info@streetwisecup.com     

020 305 77 66      

 

Jelle Melkert 

Event manager 

event@streetwisecup.com  

06 14 24 64 28 

 

 

Pers 

 

Esther Hoeboer 

Marketing & Communicatie 

press@streetwisecup.com 

020 305 77 66  

mailto:info@streetwisecup.com
mailto:event@streetwisecup.com
mailto:press@streetwisecup.com
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2.2 De Cruyff Foundation en de Krajicek Foundation 
 

Zowel de Cruyff Foundation als de Krajicek Foundation zetten al jarenlang (wereldwijd) sport 

in als middel en verschaffen elke dag aan duizenden kinderen speelruimte. Helaas 

constateren beide organisaties dat er (grote) uitval is in het structureel sporten bij de 13+ 

doelgroep. Tevens zijn meiden minder vaak op Cruyff Courts en/of Krajicek Playgrounds te 

vinden. Om deze redenen is een landelijk straatvoetbaltoernooi in het leven geroepen om de 

jeugd in beweging te brengen, waarbij bewustwording van sociale onderwerpen een 

belangrijke rol speelt. 

 

De Cruyff Foundation 

De Cruyff Foundation steunt en ontwikkelt wereldwijd sport-en spelprojecten. Hierbij ligt de 

focus op kinderen en jongeren voor wie sport niet vanzelfsprekend is. Door sportprojecten 

voor kinderen met een handicap, het inrichten van de sportieve buitenruimte in 

aandachtsgebieden en maatschappelijke sportprogramma’s creëren zij ruimte.  

 

Ruimte waar zij zich kunnen ontwikkelen, ruimte om vrienden te maken én ruimte waar zij 

hun fysieke en mentale gezondheid kunnen verbeteren.  Ruimte om het beste uit zichzelf te 

halen.  

 

De Krajicek Foundation 

Nederlandse kinderen zijn wereldkampioen stilzitten. En dat kan natuurlijk niet. Want 

iedereen weet het: kinderen die regelmatig buiten spelen en sporten, zijn vrolijker, gezonder 

en ontwikkelen sneller hun talenten.  

 

De Krajicek Foundation motiveert jeugd in aandachtswijken om regelmatig te bewegen en 

daarmee een gezonde leefstijl te ontwikkelen. Dat doen we niet alleen. Samen met 

gemeenten leggen we Krajicek Playgrounds aan waar kinderen dicht bij huis onbezorgd 

kunnen sporten en spelen. En we zorgen voor goede begeleiding: aan iedere Playground is 

een professionele sportleider verbonden. Daarnaast geven we jongeren uit deze wijken de 

kans om een positieve impact te maken in hun wijk. In ruil voor een studiebeurs organiseren 

onze Krajicek Scholarshippers wekelijks op en rondom hun Playground sport- en 

spelactiviteiten voor de kinderen uit hun buurt.  
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3. Het toernooi 

 
Streetwise Cup is het straatvoetbaltoernooi voor alle kinderen van 10 t/m 15 jaar op de Cruyff 

Courts en Krajicek Playgrounds. De Streetwise Cup wordt gespeeld in 4 speelrondes; de lokale 

voorrondes (inclusief stadsfinale), kwartfinales, halve finales en landelijke finale.  

 

Daarnaast worden de wedstrijden gespeeld in vier categorieën:  

• Jongens U13:  geboren in of na 2011  

• Meiden U13: geboren in of na 2011  

• Jongens U15: geboren in of na 2009  

• Meiden U15: geboren in of na 2009  
 

Naast plezier in het spel vinden wij het belangrijk dat alle deelnemers aan de slag gaan met 

het thema “equality”. Dit is verder uitgelegd bij kopje 3.2. 

 

 

3.1 Leeftijden 

 
Dit seizoen is er een onwijs gave prijs voor de winnaars van de Streetwise Cup. Zij worden 

namelijk rechtstreeks geplaatst voor de FC Straat League, dé voetbalcompetitie van FC Straat. 

FC Straat is de grootste online en offline voetbalclub van Nederland, opgericht door 

straatvoetballer Soufiane Touzani. Om deel te mogen nemen in de FC Straat League hanteert 

FC Straat strikte leeftijdsgrenzen. Het is daarom belangrijk om rekening te houden met de 

geboortejaren van de spelers; mocht het team namelijk winnen wordt er gekeken naar de 

geboortejaren van alle spelers uit het team. Als er 1 speler ouder is dan de leeftijdscategorie 

waarin het team uitkomt, wordt er gekozen om het gehele team een leeftijdscategorie hoger 

te laten uitkomen.  

 

In de leeftijdscategorie 10-12 jaar zijn de spelers geboren in of na 2011 

In de leeftijdscategorie 13-15 jaar zijn de spelers geboren in of na 2009  
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3.2 Equality 

 
Naast het voetballen staat het thema Equality ook centraal bij de Streetwise Cup. Dit gebeurt 

op twee manieren. 

 

 

3.2.1 Equality afspraken 

 

In het aanmeldingspakket van de voorrondes zitten Equality afspraken in de vorm van een 

poster. Tijdens de voorrondes moeten alle deelnemende kinderen deze poster ondertekenen.  

 

Drie belangrijke kernwoorden staan tijdens 

de Streetwise Cup centraal: Team, Respect & 

Fun. Met het ondertekenen van de poster 

gaan de deelnemers ‘akkoord’ met deze 

afspraken.  

 

Draag met z’n allen equality uit en laat dit ook 

zien. Maak zodra alle kinderen de poster 

ondertekend hebben een groepsfoto van alle 

deelnemers. Deze kan dan opgestuurd 

worden naar de organisatie van de Streetwise 

Cup. Alle foto’s en posters van de voorrondes 

in Nederland worden op de finale dag 

getoond. 

 

 

3.2.2 Equality aanvoerdersbanden  

 
Tijdens de kwartfinale krijgt elke speler een 

Equality aanvoerdersband. Alle spelers die op  

het veld staan hebben dezelfde band en laten 

daarmee zien dat samen spelen, respect voor 

elkaar hebben en plezier in het spel heel 

belangrijk is en dat iedereen gelijk is.  

 

Door het dragen van de aanvoerdersband 

omarmen we letterlijk en figuurlijk de waarden 

van equality.  
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3.4 Speelwijze en speeltijd 

 
De duur van de wedstrijden wordt bepaald door de organisatie van het toernooi. Dit is 

bijvoorbeeld op basis van het aantal deelnemende teams. De duur van een wedstrijd wordt 

voorafgaand aan het toernooi aangekondigd door de organisatie aan de begeleiders/teams.    

 

Let op: vanaf de kwartfinale wordt er 5x5 gespeeld. In principe is het de bedoeling dat deze 

speelvorm vanaf de voorrondes wordt gehanteerd. Echter kan de lokale organisatie ervoor 

kiezen om in de voorrondes en/of stadsfinale voor een andere speelvorm te kiezen, 

bijvoorbeeld vanwege de afmetingen van het veld.  

  

 

3.5 Samenstelling team  
 

Elk team moet minimaal 5 en maximaal 8 kinderen tellen (inclusief keeper). Elk team moet 

tenminste één begeleider ouder dan 21 jaar hebben (i.v.m. begeleiding en 

aansprakelijkheid).   

 

Binnen de leeftijdscategorieën is er een aparte poule voor jongens en meiden. Waarbij 

meiden (wanneer gewenst) wel mogen deelnemen in een jongensteam. Jongens mogen niet 

deelnemen in een meidenteam. In andere gevallen van genderdiversiteit zal er geraadpleegd 

worden met de Streetwise Cup, lokale organisatie en het kind/ouder/voogd zelf.  

 

 

3.6 Verloop toernooi 
 

De Streetwise Cup bestaat niet alleen uit voorrondes op jouw Cruyff Court of Krajicek 

Playground in de wijk, maar ook uit kwart- en halve finales en een nationale finale. Win jij met 

je team een voorronde? Dan ga je door naar de volgende ronde*. Kan de winnaar niet op de 

kwart- of halve finale spelen dan stroomt het team op de tweede plek door.  

Na de voorronde volgt de kwartfinale. In grote gemeenten speel je misschien eerst een 

stadsfinale voordat je naar de kwartfinale mag. Bij deze kwartfinale speel je als team tegen de 

winnende teams uit andere gemeenten. Bij winst stroom je door naar de halve finale en speel 

je opnieuw tegen andere gemeenten voor een plek op de nationale finale dag. Let op: vervoer 

van en naar de kwart en halve finales zijn de verantwoordelijkheid van het team zelf.  

*De data van de volgende rondes zijn vaak al bekend bij de organisatie van de voorronde. 

Check deze data goed zodat de spelers hier rekening mee kunnen houden. Kwartfinales 

worden tot en met 14 mei 2023 gespeeld. Halve finales tussen 17 mei en 4 juni 2023 en de 

landelijke finale zal eind juni 2023 gespeeld worden.   

 

  



 

8 
 

4. Zelf de Streetwise Cup organiseren 

 
De Streetwise Cup kan op ieder Cruyff Court of Krajicek Playground worden georganiseerd 

door een lokale partij. Het aanmelden van de lokale voorronde kan via 

www.streetwisecup.com/join.   

 

 

4.1 Voorronde 

 
Elke deelnemende gemeente organiseert een voorronde voor de vier verschillende poules. De 

gemeente mag zelf besluiten welke Cruyff Courts en Krajicek Playgrounds in de gemeente 

kunnen deelnemen, bij voorkeur natuurlijk allemaal. De organiserende partij ontvangt een 

toernooipakket: 

- Ballen1;  

- Prijzen (medailles voor de winnaars) voor elke categorie;  

- Toernooivlag1 

 

Heb je meerdere Cruyff Courts en/of Krajicek Playgrounds in de gemeente, organiseer dan 

eerst een stadsfinale voordat je teams afvaardigt naar de kwartfinale. 

 

Heb je vragen over de situatie in jouw gemeente, neem dan gerust contact op met de 

Streetwise Cup organisatie. Wij adviseren graag over de best passende speelsituatie in jouw 

gemeente. 
1 Naar rato aantal Cruyff Courts en/of Krajicek Playgrounds in de gemeente.  

 

 

4.2 Kwartfinale  

 
De kwartfinales worden tussen 3 mei 2023 en 14 mei 2023 gespeeld. 

De kwartfinale wordt vaak met 4 of 5 verschillende gemeenten gespeeld, kijk voor het gehele 

overzicht naar de regio-indeling op de website. Per leeftijdscategorie nemen 4 teams deel aan 

de kwartfinale.  

 

Wanneer een gemeente een kwartfinale organiseert, ontvangt de organiserende partij een 

startpakket bestaande uit:  

- Een ballenpakket (vier ballen, voetbalhesjes en een ballentas);  

- Medailles voor de winnaars uit elke categorie;  

- Toernooivlag;  

- €300,- (incl. BTW) event budget2 

 

Verantwoordelijkheden organisatie kwartfinale 

Alle kwartfinales van de Streetwise Cup dienen volgens eenzelfde format georganiseerd te 

worden:  

- Een kwartfinale vindt plaats op een Cruyff Court of Krajicek Playground;  

- Het Cruyff Court of de Krajicek Playground waar de kwartfinale plaatsvindt is in goede 

staat en voldoet aan de (veiligheids)standaarden van beide organisaties;  

 

http://www.streetwisecup.com/join
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- Op de Cruyff Court of Krajicek Playground moet er 5vs5 gespeeld kunnen worden. De 

minimale afmeting van het veld dient daarom 25x18m te zijn. 

- Er is gecertificeerde EHBO aanwezig;  

- Het wedstrijdschema bestaat uit een aparte jongens- en meidenpoule, maar wordt 

wel op dezelfde dag en bij voorkeur op dezelfde tijden gespeeld;  

- Het maatschappelijke thema Equality komt duidelijk terug tijdens de kwartfinale;  

- Uiterlijk 10 dagen voor speeldatum wordt het programma gedeeld met de 

deelnemende teams;  

- Uiterlijk 1 week voor de speeldatum wordt de overige informatie met de deelnemende 

teams gedeeld, denk hierbij aan locatie, route, tijden en evt speelschema; 

- Bij aankomst van de teams is er een programma van de dag voor de teambegeleiders;  

- Iets te snacken (bij voorkeur fruit) en drinken (bij voorkeur water) voor alle 

deelnemers;  

- Koffie en thee voor teambegeleiders, eventueel ouders en andere supporters;  

- Minimaal 1 (bij voorkeur meer) side-event waar deelnemende teams aan kunnen 

deelnemen;  

- Het maken en delen van (team)foto’s per mail, social media is geoorloofd, mits er 

rekening wordt gehouden met de privacy wet.  

 

Het wordt op prijs gesteld als er betrokkenheid is van een Betaald Voetbal Organisatie (mits 

aanwezig) – in de vorm van een clinic, aanwezigheid spelers bij de opening/prijsuitreiking of 

een aandenken/goodiebag.  

 

Ondanks het aantal kwartfinales zal de Cruyff Foundation en/of Krajicek Foundation proberen 

alle kwartfinales te bezoeken. 
 

2 Het eventbudget kan alleen gedeclareerd worden na afloop van het evenement d.m.v. het 

invullen van het declaratieformulier en het bijvoegen van de facturen en/of bonnetjes. Er 

mogen alleen kosten gedeclareerd worden die gemaakt zijn om het event aan te kleden, denk 

hierbij aan side-events, catering, huur muziekinstallatie etc. Personeelskosten keren wij niet 

uit. 

 

Wanneer jouw gemeente interesse heeft in het hosten van een kwartfinale, kun je uiterlijk 18 

februari 2023 contact opnemen met Inge van den Brand (inge@cruyff-foundation.org). 

 

  

mailto:inge@cruyff-foundation.org
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4.3 Halve finale 

 
De halve finales worden tussen 17 mei 2023 en 4 juni 2023 gespeeld. 

 

Wanneer een gemeente een halve finale organiseert, ontvangt de organiserende partij het 

volgende pakket:  

- Een ballenpakket (vier ballen, voetbalhesjes en een ballentas);  

- Medailles voor de winnaars uit elke categorie;  

- Toernooivlag;  

- €750,- (incl. BTW) event budget3 

 

Verantwoordelijkheden organisatie halve finale  

Alle halve finales van de Streetwise Cup dienen volgens eenzelfde format georganiseerd te 

worden:  

- Een halve finale vindt plaats op een Cruyff Court of Krajicek Playground;  

- Het Cruyff Court of de Krajicek Playground waar de halve finale plaatsvindt is in goede 

staat en voldoet aan de (veiligheids)standaarden van beide organisaties;  

- Op de Cruyff Court of Krajicek Playground moet er 5vs5 gespeeld kunnen worden. De 

minimale afmeting van het veld dient daarom 25x18m te zijn. 

- Het wedstrijdschema bestaat uit een aparte jongens- en meidenpoule maar wordt wel 

op dezelfde dag en bij voorkeur op dezelfde tijden gespeeld;  

- Het maatschappelijke thema Equality komt duidelijk terug tijdens de halve finale;  

- Uiterlijk 10 dagen voor speeldatum wordt het programma gedeeld met de 

deelnemende teams;  

- Uiterlijk 1 week voor de speeldatum wordt de overige informatie met de deelnemende 

teams gedeeld, denk hierbij aan locatie, route, tijden en evt. speelschema; 

- Bij aankomst van de teams is er een programma van de dag voor de teambegeleiders;  

- Het maken en delen van (team)foto’s per mail of social media is geoorloofd, mits er 

rekening wordt gehouden met de privacy wet.  

 

Streetwise Cup heeft ook een aantal (o.a. facilitaire) eisen waaraan een halve finale aan dient 

te voldoen:  

- Er is gecertificeerde EHBO aanwezig;  

- Toiletvoorziening en eventuele omkleedmogelijkheid;  

- Goede geluidsinstallatie (voor omroepen wedstrijden, opening, prijsuitreiking en 

achtergrondmuziek);  

- Iets te snacken (bij voorkeur fruit) en drinken (bij voorkeur water) voor alle 

deelnemers;  

- Koffie en thee voor teambegeleiders, eventueel ouders en andere supporters;  

- Minimaal 2 (bij voorkeur meer) side-event waar deelnemende teams aan kunnen 

deelnemen; 

- Dag host (iemand die de dag aan elkaar praat in de vorm van teams welkom heten, 

officiële opening, omroepen wedstrijden en prijsuitreiking). 

 
3 Het eventbudget kan alleen gedeclareerd worden na afloop van het evenement d.m.v. het 

invullen van het declaratieformulier en het bijvoegen van de facturen en/of bonnetjes. Er 

mogen alleen kosten gedeclareerd worden die gemaakt zijn om het event aan te kleden, denk 

hierbij aan side-events, catering, muziekinstallatie etc. Personeelskosten keren wij niet uit. 
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Het wordt op prijs gesteld als er betrokkenheid is van een Betaald Voetbal Organisatie (mits 

aanwezig) – in de vorm van een clinic, aanwezigheid spelers bij de opening/prijsuitreiking of 

een aandenken/goodiebag.  

 

De Cruyff Foundation en/of Krajicek Foundation bezoeken iedere halve finale. Wanneer 

gewenst kunnen wij extra materialen voor de aankleding in bruikleen leveren. Daarnaast 

denken wij graag mee in het voorbereidingsproces, neem hiervoor contact op met jouw 

contactpersoon binnen de Cruyff Foundation of Krajicek Foundation. 

 

Wanneer jouw gemeente interesse heeft in het hosten van een kwartfinale, kun je uiterlijk 18 

februari 2023 contact opnemen met Inge van den Brand (inge@cruyff-foundation.org). 

   

  

mailto:inge@cruyff-foundation.org
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4.4 Landelijke finale  

 
De landelijke finale is hét hoogtepunt van het grootste straatvoetbaltoernooi van Nederland! 

In totaal kunnen 24 teams zich plaatsen voor de finale. Wil je zien hoe gaaf de finale vorig jaar 

was in Rotterdam? Check hieronder de aftermovie! 

 

 
 

20 teams plaatsen zich voor de landelijke finale door als winnaars uit de halve finale te 

komen. Daarnaast krijgt de host-gemeente van de finale een wildcard voor 4 teams (1 team 

per categorie), uiteindelijk zullen er dus 24 teams deelnemen aan de landelijke finale.  

De landelijke finale zal bij voorkeur op 24 of 25 juni 2023 gespeeld worden.  

 

Verantwoordelijkheden organisatie landelijke finale  

De landelijke finale van de Streetwise Cup dient volgens hetzelfde format als kwart- en halve 

finale georganiseerd te worden:  

- De landelijke finale vindt plaats op een Cruyff Court of Krajicek Playground of op een 

andere publiekelijke en originele locatie in de stad; 

- Op de speelvelden moet 5vs5 gespeeld kunnen worden. De minimale afmeting van de 

velden dient daarom 25x18m te zijn. 

- Naast het speelveld is ruimte voor nog 2 (mobiele) Courts/Playgrounds, in totaal zullen 

er dus 3 velden zijn tijdens de finale; 

- Het Cruyff Court of de Krajicek Playground waar de finale plaatsvindt is in goede staat 

en voldoet aan de (veiligheids)standaarden van beide organisaties;  

- Het wedstrijdschema bestaat uit een aparte jongens- en meidenpoule, maar wordt op 

dezelfde dag en dezelfde tijden gespeeld;  

- Het maatschappelijke thema Equality komt duidelijk terug tijdens de finale;  

- De wedstrijden van de finale zijn voor publiek vrij toegankelijk.  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=GaUwC00fJEY
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Streetwise Cup heeft ook een aantal (o.a. facilitaire) eisen waaraan een finale aan dient te 

voldoen:  

- Er is gecertificeerde EHBO aanwezig;  

- Toiletvoorziening en eventuele omkleedmogelijkheid;  

- Goede geluidsinstallatie (voor omroepen wedstrijden, opening, prijsuitreiking en 

achtergrondmuziek);  

- Iets te snacken (bij voorkeur fruit) en drinken (bij voorkeur water) voor alle 

deelnemers;  

- Koffie en thee voor teambegeleiders, eventueel ouders en andere supporters;  

- Minimaal 3 (bij voorkeur meer) side-events waar deelnemende teams aan kunnen 

deelnemen; 

- Dag host (iemand die de dag aan elkaar praat in de vorm van teams welkom heten, 

officiële opening, omroepen wedstrijden en prijsuitreiking). 

 

Het wordt op prijs gesteld als er betrokkenheid is van een Betaald Voetbal Organisatie (mits 

aanwezig) – in de vorm van een clinic, aanwezigheid spelers bij de opening/prijsuitreiking of 

een aandenken/goodiebag.  

 

De organisatie van de Streetwise Cup is eindverantwoordelijke en zal in samenwerking met 

de host-gemeente de landelijke finale organiseren.    

 

Wanneer jouw gemeente interesse heeft in het hosten van de finale, kun je uiterlijk 1 maart 

2023 een origineel voorstel indienen bij Inge van den Brand (inge@cruyff-foundation.org).  

  
  
 

 

5. Planning 
 

De planning voor het seizoen 2022-2023 is als volgt:  

 

De Streetwise Cup is opgedeeld in 4 rondes:  

• Voorrondes   t/m 1 mei 2023  

• Kwartfinales  3 mei 2023 – 14 mei 2023  

• Halve finales  17 mei 2023 – 4 juni 2023   

• Finale   25 juni 2023 (o.v.b. bids)  

 

De finale wordt eind juni 2023 gespeeld, meer informatie over de finale zal t.z.t bekend 

worden gemaakt op de website. 

  

mailto:inge@cruyff-foundation.org
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6. Regio indeling 2022-2023 

 
Zie hieronder de regio indeling. De organisatoren en data kwartfinales en halve finales 

worden later bekend gemaakt. 

 

Regio noordwest 

Kwartfinale 1 Kwartfinale 2 Kwartfinale 3 

Amsterdam Heemskerk Beverwijk 

Almere Zaandam Alkmaar 

Haarlem Den Helder Schagen 

Hoorn Velsen Volendam 

 

 

Regio zuidwest 

Kwartfinale 4 Kwartfinale 5 Kwartfinale 6 Kwartfinale 7 

Den Haag Rotterdam Dordrecht Diemen 

Schiedam Moordrecht Barendrecht Hilversum 

Rijswijk Zoetermeer Maassluis Mijdrecht 

Katwijk Ridderkerk Capelle a/d IJssel Baarn 

 

 

Regio noordoost 

Kwartfinale 8 Kwartfinale 9 Kwartfinale 10 

Assen Groningen Kampen 

Heerenveen Leeuwarden Lelystad 

Drachten Hoogezand Dronten 

Hoogeveen Bedum  Zwolle  

Coevorden   

 

 

Regio zuidoost 

Kwartfinale 11 Kwartfinale 12 Kwartfinale 13 

Maastricht Enschede Wageningen 

Venlo Almelo Arnhem 

Sittard Hengelo Nijmegen 

Roermond Emmen Zevenaar 

Helmond  Tiel 

 

 

Regio midden 

Kwartfinale 14 Kwartfinale 15 Kwartfinale 16 

Apeldoorn Ede IJsselstein 

Harderwijk Amersfoort Gorinchem 

Eerbeek Scherpenzeel Utrecht 

Deventer De Bilt Papendrecht 

Kampen   
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Regio zuid 

Kwartfinale 17 Kwartfinale 18 Kwartfinale 19 Kwartfinale 20 

Den Bosch Breda Mechelen Eindhoven 

Tilburg Etten-Leur Middelburg Boxtel 

Waalwijk Bergen op Zoom Vlissingen Best 

Oss Roosendaal Molenbeek Geldrop 

Uden Oosterhout  Weert 
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7. Inschrijfformulier 

 
Het inschrijfformulier dient voorafgaand aan de lokale voorronde ingevuld en ingeleverd te 

worden bij de organisatie. Alleen de spelers die op het inschrijfformulier staan, mogen 

deelnemen aan het toernooi. Dit kan tussentijds niet meer gewijzigd worden. Een speler mag 

tijdens het toernooi maar ingeschreven zijn voor 1 team.  

VOOR EN ACHTERNAAM DEELNEMERS GEBOORTEJAAR 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

 

Wij schrijven ons in voor poule (kruis de juiste poule aan): 

Jongens onder 12 

jaar 

 

 

 

Meiden onder 12 

jaar 

Jongens onder 15 

jaar 

Meiden onder 15 jaar 

 

 

 

Teamnaam:     __________________________________________ 
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Naam teambegeleider¹:   __________________________________________ 

Telefoonnummer:    __________________________________________ 

E-mailadres:     __________________________________________ 

Plaats:     __________________________________________ 

 

Verklaart hiermee ten behoeve van Streetwise Cup:  

 Toestemming te verlenen om mijn team te fotograferen, filmen of interviewen.  

 Toestemming te verlenen aan Streetwise Cup (en de initiatief nemende 

organisaties Cruyff Foundation en Krajicek Foundation) om gemaakt beeldmateriaal 

openbaar te maken en/of te verveelvoudigen voor promotionele doeleinden.  

De organisaties kunnen dit materiaal gebruiken voor: 

- (Inter)nationale websites / social media / mailings / presentaties; 

- Brochures of ander drukwerk (jaarverslag, flyers etc.);  

- Communicatie uitingen van derden zoals partners en sponsoren van 

Streetwise Cup;  

- Promotiemateriaal zoals posters, programmaboekjes, banners en 

advertenties.  

 

Met het ondertekenen van dit inschrijfformulier verklaar je met een team deel te 

nemen aan Streetwise Cup 2022-2023. Uw gegevens worden uitsluitend opgeslagen 

en gebruikt om informatie te verstrekken over Streetwise Cup seizoen 2022-2023. 

 

Voor- en achternaam:  Datum:    Handtekening:  

 

 

________________________ _____________________   _______________________________ 

 

 

 

 

¹ De teambegeleider dient minimaal 21 jaar te zijn op het moment van inschrijven 

van het deelnemende team. 
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8. Spelregels 

 
De Streetwise Cup is het grootste straatvoetbaltoernooi van Nederland. Een toernooi dat met 

trots wordt georganiseerd door de Cruyff Foundation en de Krajicek Foundation.   

   

Maar het is meer dan dat!   

   

Op een laagdrempelige manier brengen we het thema Equality onder de aandacht en maken 

we het onderwerp bespreekbaar. Altijd op basis van respect, eerlijkheid, plezier en onderlinge 

samenwerking. Want hier is iedereen gelijk. Meer sporten én meer oog voor elkaar. Meer 

spelen én meer ontmoeten. Van jongens tot meiden. Van de voorrondes tot en met de 

finaledag.   

   

8.1 Samenstelling team   

Ieder deelnemend team mag uit maximaal 8 spelers bestaan; dit is inclusief één ‘vliegende 

keeper’ en wisselspelers.   

• Jongens U13:  geboren in of na 2011  

• Meiden U13: geboren in of na 2011  

• Jongens U15: geboren in of na 2009  

• Meiden U15: geboren in of na 2009  

  

Het inschrijfformulier dient voorafgaand aan het toernooi ingevuld en ingeleverd te worden 

bij de organisatie. Alleen de spelers die op het inschrijfformulier staan, mogen deelnemen 

aan het toernooi. Dit kan tussentijds niet meer gewijzigd worden. Een speler mag in het 

toernooi alleen ingeschreven zijn voor 1 team.   

   

Meiden mogen deelnemen aan een jongensteam en worden dan onderdeel van in de 

jongenspoule. Jongens mogen niet deelnemen aan een meidenteam. Zijn er kinderen die zich 

anderszins identificeren, neem dan contact op met de organisatie zodat we een passende 

oplossing kunnen bieden.  

   

8.2 Doorstroom 

  

Vanuit elke ronde gaat er één jongens- en één meidenteam per leeftijdscategorie door naar 

de volgende ronde.  Heeft jouw team gewonnen? Check dan altijd met de organisator 

wanneer en waar de volgende ronde is.   

  

Laat uiterlijk drie weken voor de speeldatum weten of je deel kan nemen. Dit kan direct aan 

de organisator van jouw voorronde of organisatie stadsfinale/kwart- of halve finale. Kan de 

winnaar niet, dan gaat het team op de tweede plek door naar kwartfinale.   

  

Lokale voorronde → Stadsfinale* → Kwartfinale → Halve finale → Landelijke finale  

  

De winnaar van de landelijke finale plaatst zich voor de FC Straat League 2022/23. Let op: er 

wordt dan ook gespeeld via de regels van FC Straat. De belangrijkste wijziging is dat er 4x4 

wordt gespeeld.   

*Woon je in een grote gemeente? Dan kan het zo zijn dat je na de lokale voorronde nog een 

stadsfinale moet spelen voordat je naar de kwartfinale door mag.   
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8.3 Punten poulewedstrijden  

 

De wedstrijdpunten worden op de reguliere manier weggegeven:    

Winst:   3 punten   

Gelijk:   1 punt   

Verlies:  0 punten   

   

 Bij gelijk aantal punten na het spelen van de wedstrijden wordt er gekeken naar:   

1. Onderlinge resultaat    

2. Doelsaldo   

3. Meeste doelpunten voor  

4. Minste doelpunten tegen  

5. Wanneer teams bij alle bovenstaande regels nog steeds gelijk komen, wordt er 

beslist aan de hand van een shoot-out serie   

  

Shoot-out serie  

Indien er een finale gespeeld wordt en het is ná de speeltijd nog gelijkspel, mogen beide 

ploegen 3 shoot-outs nemen.   

  

Bij de shoot-out vertrekt er 1 speler vanaf de middellijn met de bal en moet binnen 10 

seconde scoren.   

  

De overige spelers staan achter de middellijn.   

  

Is de stand ná de shoot-outs nog steeds gelijk, dan wordt de overwinning bepaald door het 

om en om nemen van shoot-outs tot een team mist en de ander scoort.   

   

8.4 Speeltijd en speelwijze 

   

De duur van de wedstrijden wordt bepaald door de organisatie van het toernooi. Dit is 

bijvoorbeeld op basis van het aantal deelnemende teams. De duur van een wedstrijd wordt 

voorafgaand aan het toernooi aangekondigd door de organisatie aan de begeleiders/teams.    

  

Let op: vanaf de kwartfinale wordt er 5x5 gespeeld.   

  

In principe is het de bedoeling dat deze speelvorm vanaf de voorrondes wordt gehanteerd. 

Echter kan de lokale organisatie ervoor kiezen om in de voorrondes en/of stadsfinale voor 

een andere speelvorm te kiezen, bijvoorbeeld vanwege de afmetingen van het veld.  

  

Verder is buitenspel niet van toepassing én zijn slidings niet toegestaan.  

    

8.5 Schoeisel    

 

Alle schoeisel is toegestaan (ook voetbalschoenen), tenzij dit door de lokale organisatie 

anders is gecommuniceerd. De organisatie zal toezien op de veiligheid en wanneer nodig het 

gebruik van voetbalschoenen verbieden/verplichten. Hetzelfde geldt ook voor 

scheenbeschermers.   
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Hou er rekening mee bij doorstroom naar een volgende ronde dat de ondergrond van het 

Cruyff Court of Krajicek Playground anders kan zijn (asfalt, kunstgras, etc.). Bij twijfel, neem 

contact op met de organisatie.   

 

   

 
 

8.6 Vliegende keep/terugspelen op keeper   

 

• De keeper mag alleen bij het doel de bal met de handen pakken; 

• De bal wordt door de keeper in het spel gebracht door met de hand(en) te 

gooien; 

• Doeltrappen vanuit de handen zijn niet toegestaan; 

• Wanneer de bal wordt teruggespeeld op de keeper mag deze niet met de 

handen worden opgepakt; 

• De keeper mag niet gehinderd worden bij het hervatten van het spel; 

• Vliegend keepen is toegestaan.  

 

   

8.7 No show   

 

Bij het niet verschijnen van een team, verliest het team reglementair met 5-0. Een team is 

officieel niet verschenen indien op het tijdstip van de aftrap minder dan 4 spelers aanwezig 

zijn. Mochten er problemen zijn met het op tijd verschijnen op een toernooi, neem dan 

contact op met de lokale organisatie.   

   

8.8 Bal uit het spel   

 

Wanneer een Cruyff Court of Krajicek Playground een hekwerk heeft, is dit onderdeel van het 

spel.  Mocht dit niet zo zijn en de bal komt buiten het veld dan moet deze ingedribbeld 

worden. Er wordt niet ingegooid. Bij het indribbelen hou je 1,5 meter afstand van de 

tegenpartij en mag je niet direct schieten.  

  

Een doelpunt telt na het indribbelen alleen als de bal duidelijk aangeraakt is door een 

teamgenoot of de tegenstander. Rechtstreeks scoren uit indribbelen is dus niet mogelijk.  

  
8.9 Overtreding   

 

Overtredingen worden bestraft met een vrije trap of een shoot-out.  Uit een vrije trap kan niet 

rechtstreeks worden gescoord. De bal ligt minimaal 9 meter van het doel en de spelers stellen 

zich op 5 meter van de bal.   

   

Een overtreding binnen de 4 meter van het doel, betekent een shoot-out. Bij een shoot-out 

vertrekt er 1 speler vanaf de middellijn met de bal en moet binnen 10 seconden scoren. De 

overige spelers staan achter de middellijn.  
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8.10 Doelpunt   

 

Een doelpunt wordt geteld zodra de bal in zijn geheel de doellijn is gepasseerd. Na elk 

doelpunt wordt de bal in het midden opnieuw in het spel gebracht, waarbij ieder team op de 

eigen speelhelft staat.   

   

8.11 Kaarten 

 

Geel:  tijdstraf van 3 minuten / 2 maal geel = rood   

Rood:   geschorst voor de resterende tijd van de wedstrijd en twee daaropvolgende 

wedstrijden van het toernooi  

  

Bij extreem grof spel kan de scheidsrechter een directe rode kaart geven. Daarbij wordt in 

overleg met de organisatie bepaald of er een schorsing van één of meerdere wedstrijden 

volgt.    

   

8.12 Overig   

 

De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van goederen. Tijdens de dag 

worden beschadigingen of vernielingen van eigen accessoires niet vergoed.  Vernielingen of 

gewelddadige handelingen zullen worden gemeld aan de politie, in alle gevallen waarin dit 

reglement niet voorziet, beslist de lokale organiserende partij.   

  

Wees zuinig op het materiaal en accommodatie die gebruikt wordt.   

   

De organisatie van de Streetwise Cup doet er alles aan om de wedstrijden veilig te laten 

verlopen. De organisatie niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele blessures dan wel 

ongelukken. Deelname is op eigen risico.  

 
 

8.13 Privacy   

 

Bij deelname aan Streetwise Cup ga je akkoord met het spelreglement.  Persoonlijke gegevens 

worden uitsluitend door Streetwise Cup en de lokale organisaties gebruikt om informatie over 

Streetwise Cup te verstrekken.   

   

De organiserende partij is tot en met de halve finales een lokale partij, bijvoorbeeld de 

gemeente, welzijnsorganisatie of jongerenwerk. Mocht het onduidelijk zijn wie de 

organiserende partij is, neem dan contact op met Streetwise Cup.   

  

Deelname aan de Streetwise Cup is altijd gratis: wij vragen geen deelnemersgelden of andere 

bijdragen.  

  

   

 
 


