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6. Inschrijfformulier 

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

Krajicek Foundation voor kinderen in aandachtswijken in de leeftijd 10 t/m 15 jaar. Het 

grootste en spannendste straatvoetbaltoernooi van Nederland, en meer… 

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

onderwerp bespreekbaar. Altijd op basis van respect, eerlijkheid, plezier en onderling 

samenwerking. Want hier is iedereen gelijk. Ongeacht waar je vandaan komt, wat je gelooft 

en wat je overtuigingen zijn. 

Wij staan voor meer sporten en meer oog voor elkaar. 

Voor meer bewegen en meer ontmoeten. 

Met jongens en meiden. 

Van de lokale voorrondes tot de landelijke finale dag. 

Streetwise Cup 

Equality x Football 

6.1 SAMENSTELLING TEAM 

Ieder deelnemend team mag uit maximaal 10 spelers bestaan; dit is inclusief één ‘vliegende 

keeper’ en wisselspelers. De deelnemers dienen tussen de 10 en 12 jaar te zijn of tussen de 13 

en 15 jaar. 

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 kampioenschap. Dit kan tussentijds niet meer gewijzigd worden. Een 

speler mag in het toernooi alleen ingeschreven zijn voor 1 team. 

Meiden mogen wel meespelen in een jongensteams, dan spelen zij mee in de jongenspoule. 

Jongens mogen niet meespelen in meidenteams. Veiligheid van de deelnemers staat voorop. 

Zijn er kinderen die zich niet identificeren als jongen of meisje? Neem dan contact op met de 

organisatie. 
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6.2 KWART- EN HALVE FINALE 

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 tussen 11 april en 15 mei 2022 gespeeld. Halve finales tussen 18 mei en 5 juni 2022 en 

de finale wordt eind juni 2022 gespeeld. 

Vul de onderstaande vraag in met jouw team: 

Wat betekent Equality voor jullie? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

VOOR EN ACHTERNAAM DEELNEMERS GEBOORTEDATUM 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

Wij schrijven ons in voor poule: 

Geboren tussen 1-1-2009 en 31-12-2011 Geboren tussen 1-1-2006 en 31-12-2008 

 Jongens 10-12 jaar  Meiden 10-12 jaar  Jongens 13-15 jaar  Meiden 13-15 

jaar 

 

  



 

16 

 

contactgegevens 

Teamnaam:            

Naam teambegeleider5:          

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 2020-2021. Uw gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om 

informatie te verstrekken over Streetwise Cup seizoen 2021-2022. 

Voor- en achternaam:  Datum:   Handtekening: 

 

 

_____________________  ___________________  _______________________________  

 

5 De teambegeleider dient minimaal 21 jaar te zijn op het moment van inschrijven van het deelnemende team. 


