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Geacht lid, 

 

 

Voor u ligt het gehele programma van de SVZ-zaalvoetbalcompetitie seizoen 2016/2017. 

Het team ‘t Praathuis is het afgelopen seizoen voor de 6
e
 opeenvolgende keer kampioen geworden. 

In de wedstrijd tegen het team van t Kruis moesten zij het onderspit delven en verloren met maar liefst 

5 – 1. Maar het doelsaldo konden ze in de overige partijen opkrikken en op iedere achtervolger met 

punten uitlopen. 

 

Het was dit jaar een bewogen jaar waarin het 30 jarig jubileum werd gevierd. Een matige opkomst van 

de oud-leden en huidige leden mocht de pret niet drukken. Met een Wall of Fame van 30 jaar 

zaalvoetbal kon de bezoeker/genodigden terugkijken op wedstrijdverslagen en standen waarbij 

roemrijke teams in het zonnetje werden gezet. Burgemeester van Nieuwkoop de heer Frans Buijzerd 

nam de moeite om een terugblik te geven op 30 jaar zaalvoetbal in Zevenhoven welke allang niet meer 

een Zevenhovense aangelegenheid is. De oprichters Frans Visser, Wim Bos, Johan Splinter en Sjaak 

Stokman werden bedankt en gehuldigd voor het initiatief van een zo succesvol verlopen periode 

zaalvoetbal in de regio. Hierdoor zijn wij nu waar wij nu staan.  

 

Voor dit seizoen drie afmeldingen en één weigering:  

 

Poule 1 

In poule 1 bleef ‘ t Praathuis koploper en gaf op 3 punten na niets prijs aan punten. Atilla haakte al  

snel af in de achtervolging en speelde voornamelijk tegen zichzelf met constante kritiek naar de 

scheids. Het team Poldervogels speelde het laagst aantal wedstrijden in hun carrière in een zaalvoetbal-

competitie. Dit ontstond om diverse redenen waarbij niet altijd het team de oorzaak van was. 

G & S Floordesign bood iedere wedstrijd goed tegenstand, kwam zelfs diverse malen op voorsprong 

maar moest het in de tweede helft telkens uit handen geven. Overigens zijn de eerste en laatste de 

enigen die de 14 geplande wedstrijden daadwerkelijk hebben gespeeld. 

 

Poule 2 

In deze poule was het Team Lifely die dit seizoen voor de titel bleek te gaan. Ondanks dat zij de eerste 

wedstrijd tegen De Harken verloren bleven ze positief ingesteld met een overwinning op titelkandidaat 

TC Zonnepanelen was het al snel duidelijk dat de gooi naar de titel een serieuze poging zou zijn. 

Advano bleek met 1 behaald punt al vroeg in de competitie een degradatie kandidaat te zijn. GCS zag 

het gebeuren en focuste zich op handhaving en plaatsing als middenmotor wat hun ook lukte. TC 

Zonnepanelen verwachtte niet toch nog als tweede te eindigen gezien het debuut in poule 2. Maar met 

nog een jaartje in deze samenstelling zal het ons niet verbazen als ze over 1 of 2 seizoenen een gooi 

gaan doen naar de titel en t praathuis van de troon stoten. 

 

Poule 3 

Het team Feles Ponte Consult zou kampioen worden, zo was het gerucht in de gangen van de sporthal. 

Ze beschikken over één of twee bepalende spelers die makkelijk scoren. Maar daardoor moest de rest 

wel de nul houden. FC NCHC probeerde nog wel bij te benen maar lieten de punten liggen bij het team 

met de oudste spelers van der Lek. Een moeilijk te bespelen tegenstander die het spel kan temporiseren 

en vervolgens met de counter de tegenstander volledig verrast. Autoservice Zwart en De Vlijt maar 

ook zelfs de koploper liep hierop stuk en leverde daardoor punten in. Brabebo was in prestatie 

wisselend en pakte zo de puntjes om op de 3
e
 plek te eindigen.  
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Algemeen nieuws 

Het team Atilla is inschrijving geweigerd. Deze maatregel was nog een voortvloeisel uit de laatst 

opgelegde straf aan één van de spelers waarbij werd aangegeven dat ; indien er een wedstrijd gestaakt 

wordt waarbij Atilla betrokken is of de aanleiding van is, het team per direct geschorst zou worden en 

inschrijving voor het nieuwe seizoen wordt geweigerd. 

 

De reden dat dit programma laat bij u is binnengekomen komt mede uit het feit dat het schema voor  

3 poules van 7 teams gereed was maar een team uit poule 3 zich heeft teruggetrokken omdat ze niet 

genoeg spelers konden vinden. Wij vinden dit niet kunnen omdat het ons heel veel energie en tijd kost. 

In principe kunnen wij volgens het reglement het inschrijfgeld van dit team opeisen. 

 

Het programma voor dit seizoen bestaat uit 2 poules. Dit houdt in dat ieder team om de week speelt. 

Er is geen ruimt om wedstrijdwijzigingen door te voeren. Wat betekent dat elke uitgestelde wedstrijd 

als gespeeld beschouwd dient te worden. Het team wat de aanleiding voor afzegging is verliest de 

wedstrijd met 3 – 0. De commissie bepaalt of er nog meer sancties (boetes e.d.) zal worden uitgevoerd. 

 

Verzoeken om wijzigingen van speeldata uitsluitend melden bij Rick of ondergetekende.               

Wij zullen voor de bijzondere gevallen al het mogelijke doen om alle wedstrijden toch te laten 

plaatsvinden echter door het hoge aantal speelavonden is er geen ruimte meer om uitgestelde 

wedstrijden alsnog te laten spelen. Houd rekening met de regel dat bij afzeggen de wedstrijd met 3 – 0  

wordt verloren. Verzoeken aan andere commissieleden of onderlinge afspraken met de overige 

zaalvoetbalteams worden als niet gemeld beschouwd. 

 

Voorgaande seizoenen is gebleken dat complete teams, behalve de contactpersoon, niet op de hoogte  

zijn van de informatie en regels welke in dit programmaboekje staan vermeld.  Een ieder wordt 

vriendelijk verzocht deze informatie met zijn team te delen. Een deel hiervan staat vermeld op de 

powerpoint presentatie welke wekelijks wordt gedraaid in de sporthal en op de website 

www.svzevenhoven.nl. Tevens zullen er een aantal programmaboekjes circuleren als naslagwerk. 

 

Het team wat ordedienst heeft en niet tijdig komt opdagen wordt beboet met € 15,00. 

Komt het team geheel niet opdagen dan volgt de boete (volgens reglement) van € 45,00 

Het komt te vaak voor dat de zaalcommissie om 19.00 uur actie moet ondernemen omdat de 

ordedienst nog niet aanwezig is.                                                                                                                      

 

Indien jouw team niet meer wenst deel te nemen aan de nieuwe competitie ben je verplicht vóór de 

laatst gespeelde wedstrijd het team af te melden bij de secretaris. Doe je dit niet dan loop je het risico 

alsnog een nota te ontvangen wegens deelname aan de nieuwe competitie. De kosten die hieruit 

voortvloeien dient het team dan ook te betalen. 

 

Sancties opgelegd door de SVZ-zaalcommissie of niet voldoen van betalingsverplichtingen worden 

gemeld  aan de KNVB, wat gevolgen zou kunnen hebben voor alle (veld)voetbalactiviteiten van jouw 

team of speler.  Ieder team dient bij aanvang van de competitie uit tenminste 8 spelers te bestaan.  

Extra spelers kun je nog aanmelden uiterlijk tot en met 18 november, daarna beslist de commissie 

echter alleen in uitzonderlijke gevallen.  Het verschuldigde bedrag voor het gehele seizoen geldt voor 

een maximum van 11 spelers.  

 

 

De zaalvoetbalcommissie is op zoek naar 2 commissieleden als ondersteuning voor de zaal. 

Wil jij wat betekenen voor SVZ en de zaalactiviteiten meld je dan aan bij ons. 

Voor meer informatie kun je terecht bij Ruud. 
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Heb je vragen of opmerkingen over de nota, dan betekent dit beslist geen uitstel van betaling!!! 

 

De betaling ( € 650,00 op bankrek. 3003.24.359 o.v.v. je teamnaam ) dient voor 28 oktober binnen te 

zijn, ook indien je geen nota hebt mogen ontvangen.  

 

Geen tijdige betaling betekent niet spelen. 

   

Allen een sportief  seizoen 2016 / 2017 toegewenst. 

 

 

namens de zaalcommissie,   Ruud Augustin 

 

      

L.S. Lees de zaalvoetbalverslagen, uitslagen, stand en programma op :  

www.svzevenhoven.nl,  

www.rtvlokaal.nl 

www.nieuwsregio.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.svzevenhoven.nl/
http://www.rtvlokaal.nl/
http://www.nieuwsregio.nl/
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Algemene Informatie 

 
Woensdag 7 september 2016 starten we weer met het eerste gedeelte van de zaalvoetbalcompetitie. 

 

Samenstelling zaalvoetbalcommissie. 
Ruud Augustin  Competitieleider / Secretaris / Alg. zaken tel: 0172-539149 / 06-47047745 

Arjan Bosman  Commissielid / Financiële zaken  tel: 0172-538985 / 06-51763181 

Saskia Augustin  Commissielid / PR activiteiten  tel: 06-43469921 

Rick Augustin  Commissielid Coördinatie wedstrijden / tel: 06-46847106 

   Materialen 

 

Het programma. 
De zaalvoetbalcompetitie van Sportver. Zevenhoven bestaat uit een hele competitie met 20 teams. 

De competitie wordt dit seizoen gespeeld in 2 poules. 

Promotie en degradatie kan uitsluitend plaatsvinden aan het eind van de competitie. 

Uit iedere poule kunnen twee teams promoveren en twee teams degraderen. 

(Het programma zie ook www.svzevenhoven.nl en wedstrijdverslagen op www.nieuwsregio.nl, www.rtvlokaal.nl) 

 

De regel is als volgt: 

Nummer 1 kampioen van poule 1 ontvangt de wisselbeker en kampioenschaal. 

Nummers  9 en 10 van poule 1 degraderen naar poule 2.  

 

Nummer 1 kampioen van poule 2 ontvangt kampioenschaal  en promoveert naar poule 1 

Nummer 2 promoveert naar poule 1. 

Ieder nieuw aangemeld team start in poule 2. 

 

 

De puntentelling. 
Het kampioenschap en degradatie worden als volgt beslist: 

1.  Wedstrijdpunten (gewonnen 3 pnt. en gelijk 1 pnt.) 

2.  Doelsaldo (het verschil voor en tegen). 

3.  Resultaat: onderling gespeelde wedstrijden. 

4.  Strafschoppen (3x en anders daaropvolgend gemiste strafschop). 

 

 

Leden administratie. 
Voor de goede orde geven wij nog even de procedure omtrent het aanmelden van nieuwe spelers: 

Aanmelden en inschrijven bij Ruud Augustin Vogelwikke 20 of via email: r.aug@casema.nl 

Nieuwe spelers kunnen aangemeld worden tot en met 18 november 2016, daarna is het niet meer toegestaan, 

behoudens bijzondere omstandigheden welke ter beoordeling liggen aan de zaalvoetbalcommissie. 

Let op !!!!!! Ook adreswijzigingen dienen opgegeven te worden aan de zaalvoetbalsecretaris. 

 

 

Het team. 
Wij adviseren het team als volgt samen te stellen: 

Ieder team heeft een contactpersoon aan wie eventuele programmawijzigingen wordt doorgegeven. 

Elk team wordt geacht minimaal 8 spelers te hebben opgegeven. 

Wisselspelers dienen allen op de daarvoor bestemde wisselbank plaats te nemen als zij vermeld staan op het 

wedstrijdformulier.  Staan zij niet vermeld op het formulier,  dan is er geen sprake van een wisselspeler en zijn  

zij in principe niet speelgerechtigd voor die wedstrijd. 

 

Kosten deelname. 
Voor het seizoen 2016-2017  is de contributie door de zaalcommissie als volgt vastgesteld: 

Per team inschrijfgeld:  € 650,00  

U betaalt voor het gehele team met een maximum van 11 spelers.  

 

Betalingsreglementen. 
U dient vóór 28 oktober 2016 het totale bedrag te hebben voldaan op rekening van de  

Penningmeester van  S.V.Zevenhoven, Rabobankrekening nr. 3003.24.359.  

Indien u nog geen factuur heeft ontvangen kunt u bovenstaand bedrag voldoen op genoemde rekening o.v.v.  

uw teamnaam. Mocht uw team niet tijdig hebben betaald dan wordt er niet gespeeld vanaf  28 oktober 2016. 

Onduidelijkheden en/of vragen over de factuur ontslaat u niet van de betalingsverplichting. 

Wij hebben eventueel het recht om het team bij het in gebreke blijven direct na 1 november 2016 te royeren. 

 

http://www.svzevenhoven.nl/
http://www.nieuwsregio.nl/
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De reglementen. 
De reglementen die gelden voor het komende seizoen zijn de K.N.V.B.  futsalreglementen. 

Een aantal belangrijke zaken zetten we verderop in ons programma op een rijtje. 

Omdat de zaalcompetitie in de vorm zoals die bij Zevenhoven gespeeld wordt uniek is in de afdeling van de 

K.N.V.B.-West 2 is het mogelijk dat er zich situaties voordoen die niet in het reglement van de K.N.V.B. zijn opgenomen. 

In al deze gevallen beslist de zaalcommissie of het bestuur van S.V. Zevenhoven. 

 

Grensrechter en ordedienst. 
Het team dat ordedienst heeft, verzorgt het wedstrijdformulier, vlaggen en tijdregistratie bij elke wedstrijd van die avond. 

Als een spelend team een eigen grensrechter heeft, mag deze uiteraard vlaggen. 

Ook dit seizoen wordt er bij te laat opkomen van de ordedienst een boete van € 15,00 opgelegd. 

Bij geheel niet op komen dagen wordt er een boete van € 45,-- opgelegd. 

De ordedienst wordt ingevuld d.m.v. een schema in het programma dat ieder team ontvangt. 

Minimaal twee leden zijn verplicht te komen, zodat er één kan vlaggen en één achter de klok kan plaatsnemen. 

De tijdwaarnemer houdt tevens de door de scheidsrechter opgelegde 2 min. of 5 min. tijdstraffen bij. 

Het nuttigen van consumpties in glas (o.i.d.) in de hal, is ten strengste verboden!!!!!!!!!!!!! 
 

Spelen van de wedstrijden. 
Bij afzeggen, niet of niet-voltallig opkomen wordt de wedstrijd als gespeeld beschouwd.  

Het team wat dient op te komen  heeft verloren met  3-0 en krijgt tevens een boete van € 45,-.                                           

De tegenstander krijgt de 3 winstpunten toegekend.  

De zaalcommissie is bevoegd hier achteraf om bepaalde bijzondere redenen van af te wijken. 

Afzeggingen dienen altijd te geschieden bij Ruud of Rick Augustin, zodat er zo snel mogelijk wedstrijdwijzigingen  

kunnen worden doorgevoerd. 

 

Om toch alle wedstrijden op de geplande avonden en tijden te spelen, mag het team bij tekort aan teamspelers  

één speler/keeper van een ander team uit een poule lager lenen, om toch aan het min. aantal teamspelers van vijf   

te voldoen. Het team heeft dus geen wisselspeler!!! (Voor poule 2 geldt dat men uit de eigen poule mag lenen). 

Dit dient ten alle tijden vooraf, zodra dit bekend is bij de betreffende coach/contactpersoon, bij één van de commissie- 

leden gemeld te worden. In al deze gevallen beslist de zaalcommissie. 

 

Boetes. 
Boetes moeten betaald worden door contante betaling in de zaal bij Hugo Bakker of de penningmeester van SV Zevenhoven 

 (voor verdere informatie zie eerder in het programma)  voor de éérst volgende wedstrijd van  het betreffende team. 

Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de boete met € 5,- per week verhoogd tot het moment van betaling. 

Indien na 4 weken na de uiterste betaaldatum de boete nog niet betaald is, kan het betreffende team geschorst worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijving teams nieuwe seizoen. 
Elk team dient zich, na afloop van het seizoen, schriftelijk uiterlijk voor 1 juni af te melden bij de secretaris als  

zij niet bereid zijn mee te doen aan de nieuwe competitie. 

Elk team ontvangt  jaarlijks in maart het inschrijfformulier voor het daarop volgend seizoen.  

Bij niet tijdig inschrijven middels het inschrijfformulier, kan de inschrijving geweigerd worden. 
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************************************************************************************************* 

 

Erelijst. 
 

Kampioen 1986-1987 Uyttewaal conserven.   Bekerwinnaar 1986-1987 niet gespeeld. 

Kampioen 1987-1988 T. van Koert groenten & fruit. Bekerwinnaar 1987-1988 T. van Koert  

Kampioen 1988-1989 Bosman auto’s.   Bekerwinnaar 1988-1989 Bosman auto’s. 

Kampioen 1989-1990 Janmaat.    Bekerwinnaar 1989-1990 niet gespeeld.  

Kampioen 1990-1991 Beverly Hills   Bekerwinnaar 1990-1991 Fifty Fifty. 

Kampioen 1991-1992 Fifty Fifty..   Bekerwinnaar 1991-1992 Beverly Hills. 

Kampioen 1992-1993 Beverly Hills.   Bekerwinnaar 1992-1993 Janmaat. 

Kampioen 1993-1994 Janmaat.    Bekerwinnaar 1993-1994 Fifty Fifty. 

Kampioen 1994-1995 Janmaat.    Bekerwinnaar 1994-1995 Janmaat. 

Kampioen 1995-1996 Multi Color Flowers.  Bekerwinnaar 1995-1996 Janmaat. 

Kampioen 1996-1997 Multi Color Flowers.  Bekerwinnaar 1996-1997 de Harken. 

Kampioen 1997-1998 Multi Color Flowers.  Bekerwinnaar 1997-1998 Multi Color Flow. 

Kampioen 1998-1999 Multi Color Flowers.  Bekerwinnaar 1998-1999 niet gespeeld. 

Kampioen 1999-2000 Multi Color Flowers.  Bekerwinnaar 1999-2000 niet gespeeld. 

Kampioen 2000-2001 Multi Color Flowers.  Bekerwinnaar 2000-2001 Multi Colo Flow. 

Kampioen 2001-2002 Multi Color Flowers.  Bekerwinnaar 2001-2002 ‘t Leeuwtje 

Kampioen 2002-2003 Autoglas Focus.   Bekerwinnaar 2002-2003 Multi Color   

Kampioen 2003-2004 Multi Color Flowers.  Bekerwinnaar 2003-2004 Autoglas Focus. 

Kampioen 2004-2005 Multi Color Flowers  Bekerwinnaar 2004-2005 De Bretels 

Kampioen 2005-2006 Autoglas Focus   Bekerwinnaar 2005-2006 Aarlanderveen 

Kampioen 2006-2007 Autoglas Focus   Bekerwinnaar 2006-2007 niet gespeeld. 

Kampioen 2007-2008 vd Pijl Janmaat (vh Auto Focus) Bekerwinnaar 2007-2008 niet gespeeld 

Kampioen 2008-2009 Stelbedrijf Luijben  Bekerwinnaar 2008-2009 niet gespeeld 

Kampioen 2009-2010 Stelbedrijf Luijben  Bekerwinnaar 2009-2010 niet gespeeld 

Kampioen 2010-2011 Gebr. Bodegraven  Bekerwinnaar 2010-2011 niet gespeeld 

Kampioen 2011-2012 Gebr. Bodegraven  Bekerwinnaar 2011-2012 niet gespeeld 

Kampioen 2012-2013 ’t Praathuis   Bekerwinnaar 2012-2013 niet gespeeld 

Kampioen 2013-2014 ’t Praathuis   Bekerwinnaar 2013-2014 niet gespeeld 

Kampioen 2014-2015 ’t Praathuis   Bekerwinnaar 2014-2015 niet gespeeld 

Kampioen 2015-2016 ’t Praathuis   Bekerwinnaar 2015-2016 niet gespeeld 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verzoek sporthal beheerder. 
 
Het is uitdrukkelijk verboden het speelveld te betreden op sportschoenen met zwarte zolen of witte gummi zolen. 

Bij overtreding wordt de speler door de sporthalbeheerder uit het speelveld verwijderd.  
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Nieuwe en vaak voorkomende zaalvoetbalregels 

 
De doelworp 

De doelverdediger mag derhalve de bal uit de handen wegtrappen wanneer de bal niet uit het speelveld is geweest. 

 

Een terugspeelbal 

Een bewuste terugspeelbal mag niet door de keeper met de handen of armen worden aangeraakt.  

Dit geldt voor terugspeelballen die op elke willekeurige manier worden teruggespeeld. (b.v. hoofd en/of schouders) 

In tegenstelling tot de huidige futsalspelregels is het toegestaan om onbeperkt op de keeper terug te spelen. 

 

De wisselbank  

De wisselzone voor spelers bevindt zich 5 meter vanaf de middellijn op beide speelhelften. 

Na de genoemde 5 meter is er aan weerskanten 5 meter beschikbaar waar de spelers het veld mogen verlaten en betreden.  

Foutief wisselen wordt bestraft met een indirecte vrije trap. 

 

Afwijkend tenue 

Het eerstgenoemde team behoort bij gelijke of niet onderscheidende tenue, afwijkende kleding (hesjes) te dragen.  

De keeper van het team dient altijd een afwijkend shirt te dragen. 

De hesjes zijn verkrijgbaar bij de sporthalbeheerder en dienen na de wedstrijd weer te worden ingeleverd. 

 

Spelerspas 

Voor de zaal is er ook dit seizoen nog geen invoering voor het gebruik van de zaalvoetbalspelerspas. 

Dit geeft bij de uitvoering nog veel praktische problemen. Op verzoek van de zaalcommissie of  

scheidsrechter dient iedere speler zich te kunnen identificeren middels een geldig identiteitsbewijs. 

 

Tijdstraf 

Een tijdstraf wordt in principe getoond door een rode of gele kaart. 

Eerste gele kaart   : speler krijgt een tijdstraf van 2 minuten 

Tweede gele kaart  (zelfde wedstrijd) : in vervolg van 1
e
 overtreding een tijdstraf van 2 minuten. 

Rode kaart    :definitieve verwijdering, na 5 min. weer aanvullen met andere speler. 

In tegenstelling tot de huidige regel van de KNVB is de tijdstraf niet verstreken indien de tegenstander scoort. 

 

De voordeelregel 

De voordeelregel dient gehanteerd te worden indien uit een mogelijke aanval een reële scoringskans kan ontstaan. 

Pakt de voordeelregel verkeerd uit, dan kan er alsnog een vrije trap worden toegekend. 

Echter nooit wanneer de bal uit het veld is. Het is aan de scheidsrechter wanneer deze de voordeelregel toepast. 

 

De beginschop 

Uit de beginschop (aftrap) kan rechtstreeks worden gescoord.  

 

De intrap 

Uit de intrap kan niet rechtstreeks worden gescoord. Indien hier wel sprake van is, dient de wedstrijd te worden  

hervat met een doelworp. Wordt er op genoemde manier in eigen doel gescoord, dan wordt de wedstrijd hervat  

met een hoekschop. 

 

De hoekschop 

Uit een hoekschop kan rechtstreeks worden gescoord in het doel van de tegenstander. 

 

De sliding 

Een sliding is niet strafbaar als deze correct wordt uitgevoerd (met beide benen op de grond) en indien er                                             

zich geen tegenstander in de nabijheid van betrokken speler bevindt. 

 

4 secondenregel 

Een strafschop, hoekschop, intrap, indirecte of directe vrije trap, aftrap, keeperbal etc. moet binnen de tijd van  

4 seconden worden genomen. Hierbij moet de 5 meter afstandregel in acht worden genomen. 
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Van achteren aanvallen 
Een aantal seizoenen terug is besloten scherper te fluiten op het van achteren aanvallen of willen aanvallen,  

naar de tegenstander met gevaar op lichamelijk letsel.  

Balcontact middels het van opzij aanvallen na benadering van achteren, echter zonder daarbij lichamelijk  

contact te veroorzaken, wordt wel toegestaan. 

 

Inlenen van spelers 

De mogelijkheid bij een tekort aan spelers te lenen van andere teams is alleen toegestaan na toestemming  

van de zaalcommissie. Teams uit poule 1 mogen uitsluitend uit een poule lager dan hun eigen poule,  

een speler of keeper lenen. Teams uit poule 2 zijn uitsluitend aangewezen op teams uit hun eigen poule. 

 

Wedstrijdformulieren 

Het  wedstrijdformulier dient vóór aanvang van de wedstrijd volledig te zijn ingevuld. Blijft een team in gebreke,  

dan  is de scheidsrechter gerechtigd de speeltijd reeds te starten en één speler uit het speelveld te verwijderen om  

het wedstrijdformulier in te vullen. Het team dat in gebreke is gebleven zal tot die tijd met één speler  

minder de wedstrijd starten ondanks de mogelijkheid tot het inzetten van een wisselspeler. 

 

Ordedienst 

De ordedienst zorgt voor de aanwezigheid van het wedstrijdformulier bij de tijdregistratie, en levert een  

lijnrechter voor de wedstrijden waartoe zij de ordedienst behoren uit te voeren. 

De ordedienst houdt de opgelegde tijdstraffen bij en geeft een teken aan de scheidsrechter wanneer de  

opgelegde tijdstraffen zijn uitgezeten.  

De ordedienst zorgt voor aanvang en einde van de speeltijd van beide wedstrijdhelften.(2 x 20 min)  

Eén minuut voor het verstrijken van de officiële wedstrijdhelft dient de klok te worden stilgezet.  

Door middel van een teken wordt de scheidsrechter hiervan op de hoogte gebracht. 

 

 

In alle voorkomende gevallen is de scheidsrechter gehouden de regels/overtreding te interpreteren zoals  

deze door hem worden geconstateerd en/of beoordeeld. 

 

 

      ---------------------- 

 

 

RA/010816 
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Ordedienst 
 

 

De ordedienst zorgt vóór aanvang van de wedstrijd van 19.00 uur aanwezig te zijn. 
 

Bij te laat opkomen van de ordedienst wordt  een boete van € 15,00 opgelegd. 

 

De ordedienst zorgt voor start en einde van de speeltijd van beide wedstrijdhelften door  

middel van de tijdklok.(2 x 20 min)  

Eén minuut voor het verstrijken van de officiële wedstrijdhelft dient de klok te worden stilgezet.  

Door middel van een teken wordt de scheidsrechter hiervan op de hoogte gebracht. 

 

De ordedienst zorgt voor de aanwezigheid van het wedstrijdformulier bij de tijdregistratie,  

en levert een lijnrechter voor de wedstrijden waartoe zij de ordedienst behoren uit te voeren. 

 

De ordedienst houdt de opgelegde tijdstraffen bij en geeft een teken aan de scheidsrechter  

wanneer de opgelegde tijdstraffen zijn uitgezeten. 

  

Indien de scheidsrechter een speler geel geeft of een duidelijk signaal van 2 min. tijdstraf, 

dan geeft de tijdwaarnemer na het verstrijken van de 2 min. de scheidsrechter en de des- 

betreffende speler een teken dat de tijdstraf is uitgezeten. 

 

Indien een scheidsrechter de rode kaart toont aan een speler, of een verwijdering uit de zaal,  

dan geeft de tijdwaarnemer na 5 min. de scheidsrechter en het team het teken dat er een  

nieuwe speler mag worden ingebracht. 

 

De ordedienst zorgt voor de juiste stand op het wedstrijdformulier, laat deze door beide  

teams en scheidsrechter ondertekenen en ondertekend deze ook zelf. 
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Cafe ‘t Praathuis 14 - 42

Atilla 12 - 28

v/t Kruis 14 - 22

All Stars 13 - 16

Poldervogels 13 - 14

Burgers Carross 13 - 14

Boon Projectstoff 13 - 11

Taffie 14 - 6

G & S Floordesign 14 - 29

Rachedurst 14 - 26

SRSchilderwerk 14 - 23

Thijs Standbouw 14 - 19

Advano 14 - 18

De Harken 14 - 18

GCS 14 - 14

FC N.C.H.C. 14 - 13

TC Zonnepanelen 14 - 34

Twinsport 14 - 21

Van der Lek 
Garagedeuren

14 - 20

Pantoffels 14 - 20

Alfen 14 - 18

De Vlijt 14 - 17

Brabebo 14 - 16

Felez Ponte Cons. 14 - 16

Rood = kampioen       Blauw = promotie / degradatie       Geel = gedegradeerd
* Wedstrijd nog niet uitgespeeld. Punten nog niet toegevoegd!

 
 

 

 

  POULE INDELING 
   

Poule 1     Poule 2 

 

Cafe t Praathuis    Alfen 

Burgers Carrosserie bedr.  GCS 

Van ’t Kruis     Pantoffels 

G&S Floordesign    Brabebo 

All Stars     FC NCHC 

Poldervogels     Feles Ponte Consult 

Team Lifely     Autoservice Zwart 

T.C. Zonnepanelen   De Harken 

Rachedurst     SR Schilderwerk 

Thijs Standbouw    Van der Lek Garagedeuren 
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                      ZAALVOETBALCOMPETITIE SVZ 
            (Inschrijfformulier 2017 – 2018) 

 

Teamnaam  :       Datum inschrijving: …………………………… 

 
    Correspondentie adres 

 

Naam  :  ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Adres  :  ……………………………………………………… Postcode : …………………………… 

 

Plaats  :  ……………………………………………………… Telefoon : …………………………… 

 

 
Opsturen vóór 1 juni 2017 naar : R.E. Augustin Vogelwikke 20,2435 WH Zevenhoven of E-mail : r.aug@casema.nl 

--------------------------------------------------------------- 

 
Naam :………………………………………………………………… Geb.datum:………………… Legitimatie/soort:……………………………………………………. 

 

Adres :………………………………………………………………… Postcode:…………………… Woonpl.:………………………………………….Telf.:……………………………. 

 

 

 

Naam :………………………………………………………………… Geb.datum:………………… Legitimatie/soort:……………………………………………………. 

 

Adres :………………………………………………………………… Postcode:…………………… Woonpl.:………………………………………….Telf.:……………………………. 

 

 

 

Naam :………………………………………………………………… Geb.datum:………………… Legitimatie/soort:……………………………………………………. 

 

Adres :………………………………………………………………… Postcode:…………………… Woonpl.:………………………………………….Telf.:……………………………. 

 

 

 

Naam :………………………………………………………………… Geb.datum:………………… Legitimatie/soort:……………………………………………………. 

 

Adres :………………………………………………………………… Postcode:…………………… Woonpl.:………………………………………….Telf.:……………………………. 

 

 

 

Naam :………………………………………………………………… Geb.datum:………………… Legitimatie/soort:……………………………………………………. 

 

Adres :………………………………………………………………… Postcode:…………………… Woonpl.:………………………………………….Telf.:……………………………. 

 

 

 

Naam :………………………………………………………………… Geb.datum:………………… Legitimatie/soort:……………………………………………………. 

 

Adres :………………………………………………………………… Postcode:…………………… Woonpl.:………………………………………….Telf.:……………………………. 

 

 

Bij onvolledige gegevens is deelname van betreffende speler uitgesloten! 
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Naam :………………………………………………………………… Geb.datum:………………… Legitimatie/soort:……………………………………………………. 

 

Adres :………………………………………………………………… Postcode:…………………… Woonpl.:………………………………………….Telf.:……………………………. 

 

 

 

Naam :………………………………………………………………… Geb.datum:………………… Legitimatie/soort:……………………………………………………. 

 

Adres :………………………………………………………………… Postcode:…………………… Woonpl.:………………………………………….Telf.:……………………………. 

 

 

 

Naam :………………………………………………………………… Geb.datum:………………… Legitimatie/soort:……………………………………………………. 

 

Adres :………………………………………………………………… Postcode:…………………… Woonpl.:………………………………………….Telf.:……………………………. 

 

 

 

Naam :………………………………………………………………… Geb.datum:………………… Legitimatie/soort:……………………………………………………. 

 

Adres :………………………………………………………………… Postcode:…………………… Woonpl.:………………………………………….Telf.:……………………………. 

 

 

 

Naam :………………………………………………………………… Geb.datum:………………… Legitimatie/soort:……………………………………………………. 

 

Adres :………………………………………………………………… Postcode:…………………… Woonpl.:………………………………………….Telf.:……………………………. 

 

 

 

Naam :………………………………………………………………… Geb.datum:………………… Legitimatie/soort:……………………………………………………. 

 

Adres :………………………………………………………………… Postcode:…………………… Woonpl.:………………………………………….Telf.:……………………………. 

 

 

 

Naam :………………………………………………………………… Geb.datum:………………… Legitimatie/soort:……………………………………………………. 

 

Adres :………………………………………………………………… Postcode:…………………… Woonpl.:………………………………………….Telf.:……………………………. 

 

 

 

 

 

 

Bij onvolledige gegevens is deelname van betreffende speler uitgesloten! 
 

Opsturen vóór 1 juni 2017 naar: R.E. Augustin Vogelwikke 20, 2435 WH Zevenhoven of E-mail : r.aug@casema.nl 
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1e Gedeelte zaalvoetbalcompetitie seizoen 2016-2017  

     

Ordedienst G & S Floordesign   

7-09-16 19.00 uur Cafe t Praathuis - Thijs Standbouw 

7-09-16 19.45 uur Burgers Carrosserie - Rachedurst 

7-09-16 20.30 uur Van 't Kruis - T.C. Zonnepanelen 

Ordedienst Burgers Carrosserie   

7-09-16 21.15 uur G & S Floordesign - Team Lifely 

7-09-16 22.00 uur All Stars - Poldervogels 

     

Ordedienst Brabebo    

14-09-16 19.00 uur Alfen - Van der Lek Garaged 

14-09-16 19.45 uur GCS - SRSchilderwerk 

14-09-16 20.30 uur Pantoffels - De Harken 

Ordedienst GCS    

14-09-16 21.15 uur Brabebo - Autoservice Zwart 

14-09-16 22.00 uur FC NCHC - Feles Ponte Consult 

     

Ordedienst Van 't Kruis    

21-09-16 19.00 uur T.C. Zonnepanelen - G & S Floordesign 

21-09-16 19.45 uur Team Lifely - All Stars 

21-09-16 20.30 uur Thijs Standbouw - Poldervogels 

Ordedienst All Stars    

21-09-16 21.15 uur Rachedurst - Van 't Kruis 

21-09-16 22.00 uur Cafe t Praathuis - Burgers Carrosserie 

     

Ordedienst Pantoffels    

28-09-16 19.00 uur De Harken - Brabebo 

28-09-16 19.45 uur Autoservice Zwart - FC NCHC 

28-09-16 20.30 uur Van der Lek Garaged - Feles Ponte Consult 

Ordedienst FC NCHC    

28-09-16 21.15 uur SRSchilderwerk - Pantoffels 

28-09-16 22.00 uur Alfen - GCS 

     

Ordedienst T.C. Zonnepanelen   

5-10-16 19.00 uur Poldervogels - Team Lifely 

5-10-16 19.45 uur Van 't Kruis - Cafe t Praathuis 

5-10-16 20.30 uur G & S Floordesign - Rachedurst 

Ordedienst Cafe t Praathuis   

5-10-16 21.15 uur All Stars - T.C. Zonnepanelen 

5-10-16 22.00 uur Burgers Carrosserie - Thijs Standbouw 
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Ordedienst De Harken    

12-10-16 19.00 uur Feles Ponte Consult - Autoservice Zwart 

12-10-16 19.45 uur Pantoffels - Alfen 

12-10-16 20.30 uur Brabebo - SRSchilderwerk 

Ordedienst Alfen    

12-10-16 21.15 uur FC NCHC - De Harken 

12-10-16 22.00 uur GCS - Van der Lek Garaged 

     

Ordedienst G & S Floordesign   

19-10-16 19.00 uur Burgers Carrosserie - Van 't Kruis 

19-10-16 19.45 uur Thijs Standbouw - Team Lifely 

19-10-16 20.30 uur Rachedurst - All Stars 

Ordedienst Team Lifely    

19-10-16 21.15 uur Cafe t Praathuis - G & S Floordesign 

19-10-16 22.00 uur T.C. Zonnepanelen - Poldervogels 

     

Ordedienst Brabebo    

26-10-16 19.00 uur GCS - Pantoffels 

26-10-16 19.45 uur Van der Lek Garaged - Autoservice Zwart 

26-10-16 20.30 uur SRSchilderwerk - FC NCHC 

Ordedienst Van Der Lek Garagedeuren   

26-10-16 21.15 uur Alfen - Brabebo 

26-10-16 22.00 uur De Harken - Feles Ponte Consult 

     

Ordedienst Rachedurst    

2-11-16 19.00 uur All Stars - Cafe t Praathuis 

2-11-16 19.45 uur G & S Floordesign - Burgers Carrosserie 

2-11-16 20.30 uur Van 't Kruis - Thijs Standbouw 

Ordedienst Burgers Carrosserie   

2-11-16 21.15 uur Poldervogels - Rachedurst 

2-11-16 22.00 uur Team Lifely - T.C. Zonnepanelen 

     

Ordedienst SRSchilderwerk   

9-11-16 19.00 uur FC NCHC - Alfen 

9-11-16 19.45 uur Brabebo - GCS 

9-11-16 20.30 uur Pantoffels - Van der Lek Garaged 

Ordedienst GCS    

9-11-16 21.15 uur Feles Ponte Consult - SRSchilderwerk 

9-11-16 22.00 uur Autoservice Zwart - De Harken 

     

Ordedienst T.C. Zonnepanelen   

16-11-16 19.00 uur Rachedurst - Team Lifely 

16-11-16 19.45 uur Burgers Carrosserie - All Stars 

16-11-16 20.30 uur Cafe t Praathuis - Poldervogels 

Ordedienst All Stars    

16-11-16 21.15 uur Thijs Standbouw - T.C. Zonnepanelen 

16-11-16 22.00 uur Van 't Kruis - G & S Floordesign 
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Ordedienst FC NCHC    

23-11-16 19.00 uur Van der Lek Garaged - De Harken 

23-11-16 19.45 uur SRSchilderwerk - Autoservice Zwart 

23-11-16 20.30 uur Alfen - Feles Ponte Consult 

Ordedienst Autoservice Zwart   

23-11-16 21.15 uur GCS - FC NCHC 

23-11-16 22.00 uur Pantoffels - Brabebo 

     

Ordedienst Cafe t Praathuis   

30-11-16 19.00 uur G & S Floordesign - Thijs Standbouw 

30-11-16 19.45 uur All Stars - Van 't Kruis 

30-11-16 20.30 uur Poldervogels - Burgers Carrosserie 

Ordedienst Van 't Kruis    

30-11-16 21.15 uur Team Lifely - Cafe t Praathuis 

30-11-16 22.00 uur T.C. Zonnepanelen - Rachedurst 

     

Ordedienst Alfen    

7-12-16 19.00 uur Brabebo - Van der Lek Garaged 

7-12-16 19.45 uur FC NCHC - Pantoffels 

7-12-16 20.30 uur Feles Ponte Consult - GCS 

Ordedienst Pantoffels    

7-12-16 21.15 uur Autoservice Zwart - Alfen 

7-12-16 22.00 uur De Harken - SRSchilderwerk 

     

Ordedienst Rachedurst    

14-12-16 19.00 uur Van 't Kruis - Poldervogels 

14-12-16 19.45 uur Cafe t Praathuis - T.C. Zonnepanelen 

14-12-16 20.30 uur Burgers Carrosserie - Team Lifely 

Ordedienst T.C. Zonnepanelen   

14-12-16 21.15 uur Thijs Standbouw - Rachedurst 

14-12-16 22.00 uur G & S Floordesign - All Stars 

     

Ordedienst Feles Ponte Consult   

21-12-16 19.00 uur Van der Lek Garaged - SRSchilderwerk 

21-12-16 19.45 uur Alfen - De Harken 

21-12-16 20.30 uur GCS - Autoservice Zwart 

Ordedienst De Harken    

21-12-16 21.15 uur Pantoffels - Feles Ponte Consult 

21-12-16 22.00 uur Brabebo - FC NCHC 

     

Ordedienst Thijs Standbouw   

4-01-17 19.00 uur T.C. Zonnepanelen - Burgers Carrosserie 

4-01-17 19.45 uur Poldervogels - G & S Floordesign 

4-01-17 20.30 uur Team Lifely - Van 't Kruis 

Ordedienst G & S Floordesign   

4-01-17 21.15 uur All Stars - Thijs Standbouw 

4-01-17 22.00 uur Rachedurst - Cafe t Praathuis 
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Ordedienst GCS    

11-01-17 19.00 uur FC NCHC - Van der Lek Garaged 

11-01-17 19.45 uur Feles Ponte Consult - Brabebo 

11-01-17 20.30 uur Autoservice Zwart - Pantoffels 

Ordedienst Brabebo    

11-01-17 21.15 uur De Harken - GCS 

11-01-17 22.00 uur SRSchilderwerk - Alfen 
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2e Gedeelte zaalvoetbalcompetitie seizoen 2016-2017  

     

Ordedienst Rachedurst    

18-01-17 19.00 uur Poldervogels - All Stars 

18-01-17 19.45 uur Team Lifely - G & S Floordesign 

18-01-17 20.30 uur T.C. Zonnepanelen - Van 't Kruis 

Ordedienst Team Lifely    

18-01-17 21.15 uur Rachedurst - Burgers Carrosserie 

18-01-17 22.00 uur Thijs Standbouw - Cafe t Praathuis 

     

Ordedienst SRSchilderwerk   

25-01-17 19.00 uur Feles Ponte Consult - FC NCHC 

25-01-17 19.45 uur Autoservice Zwart - Brabebo 

25-01-17 20.30 uur De Harken - Pantoffels 

Ordedienst Autoservice Zwart   

25-01-17 21.15 uur SRSchilderwerk - GCS 

25-01-17 22.00 uur Van der Lek Garaged - Alfen 

     

Ordedienst Team Lifely    

1-02-17 19.00 uur Burgers Carrosserie - Cafe t Praathuis 

1-02-17 19.45 uur Van 't Kruis - Rachedurst 

1-02-17 20.30 uur Poldervogels - Thijs Standbouw 

Ordedienst Rachedurst    

1-02-17 21.15 uur All Stars - Team Lifely 

1-02-17 22.00 uur G & S Floordesign - T.C. Zonnepanelen 

     

Ordedienst Autoservice Zwart   

8-02-17 19.00 uur GCS - Alfen 

8-02-17 19.45 uur Pantoffels - SRSchilderwerk 

8-02-17 20.30 uur Feles Ponte Consult - Van der Lek Garaged 

Ordedienst SRSchilderwerk   

8-02-17 21.15 uur FC NCHC - Autoservice Zwart 

8-02-17 22.00 uur Brabebo - De Harken 

     

Ordedienst Van 't Kruis    

15-02-17 19.00 uur Thijs Standbouw - Burgers Carrosserie 

15-02-17 19.45 uur T.C. Zonnepanelen - All Stars 

15-02-17 20.30 uur Rachedurst - G & S Floordesign 

Ordedienst T C Zonnepanelen   

15-02-17 21.15 uur Cafe t Praathuis - Van 't Kruis 

15-02-17 22.00 uur Team Lifely - Poldervogels 
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Ordedienst Pantoffels    

22-02-17 19.00 uur Van der Lek Garaged - GCS 

22-02-17 19.45 uur De Harken - FC NCHC 

22-02-17 20.30 uur SRSchilderwerk - Brabebo 

Ordedienst FC NCHC    

22-02-17 21.15 uur Alfen - Pantoffels 

22-02-17 22.00 uur Autoservice Zwart - Feles Ponte Consult 

     

Ordedienst Thijs Standbouw   

1-03-17 19.00 uur Poldervogels - T.C. Zonnepanelen 

1-03-17 19.45 uur G & S Floordesign - Cafe t Praathuis 

1-03-17 20.30 uur All Stars - Rachedurst 

Ordedienst Cafe t Praathuis   

1-03-17 21.15 uur Team Lifely - Thijs Standbouw 

1-03-17 22.00 uur Van 't Kruis - Burgers Carrosserie 

     

Ordedienst Van der Lek Garaged   

8-03-17 19.00 uur Feles Ponte Consult - De Harken 

8-03-17 19.45 uur Brabebo - Alfen 

8-03-17 20.30 uur FC NCHC - SRSchilderwerk 

Ordedienst Alfen    

8-03-17 21.15 uur Autoservice Zwart - Van der Lek Garaged 

8-03-17 22.00 uur Pantoffels - GCS 

     

Ordedienst G & S Floordesign   

15-03-17 19.00 uur T.C. Zonnepanelen - Team Lifely 

15-03-17 19.45 uur Rachedurst - Poldervogels 

15-03-17 20.30 uur Thijs Standbouw - Van 't Kruis 

Ordedienst Poldervogels    

15-03-17 21.15 uur Burgers Carrosserie - G & S Floordesign 

15-03-17 22.00 uur Cafe t Praathuis - All Stars 

     

Ordedienst Brabebo    

22-03-17 19.00 uur De Harken - Autoservice Zwart 

22-03-17 19.45 uur SRSchilderwerk - Feles Ponte Consult 

22-03-17 20.30 uur Van der Lek Garaged - Pantoffels 

Ordedienst Feles Ponte Consult   

22-03-17 21.15 uur GCS - Brabebo 

22-03-17 22.00 uur Alfen - FC NCHC 

     

Ordedienst Burgers Carrosserie   

29-03-17 19.00 uur G & S Floordesign - Van 't Kruis 

29-03-17 19.45 uur T.C. Zonnepanelen - Thijs Standbouw 

29-03-17 20.30 uur Poldervogels - Cafe t Praathuis 

Ordedienst Thijs Standbouw   

29-03-17 21.15 uur All Stars - Burgers Carrosserie 

29-03-17 22.00 uur Team Lifely - Rachedurst 
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Ordedienst SRSchilderwerk   

5-04-17 19.00 uur Brabebo - Pantoffels 

5-04-17 19.45 uur FC NCHC - GCS 

5-04-17 20.30 uur Feles Ponte Consult - Alfen 

Ordedienst GCS    

5-04-17 21.15 uur Autoservice Zwart - SRSchilderwerk 

5-04-17 22.00 uur De Harken - Van der Lek Garaged 

     

Ordedienst All Stars    

12-04-17 19.00 uur Rachedurst - T.C. Zonnepanelen 

12-04-17 19.45 uur Cafe t Praathuis - Team Lifely 

12-04-17 20.30 uur Burgers Carrosserie - Poldervogels 

Ordedienst Team Lifely    

12-04-17 21.15 uur Van 't Kruis - All Stars 

12-04-17 22.00 uur Thijs Standbouw - G & S Floordesign 

     

Ordedienst FC NCHC    

19-04-17 19.00 uur SRSchilderwerk - De Harken 

19-04-17 19.45 uur Alfen - Autoservice Zwart 

19-04-17 20.30 uur GCS - Feles Ponte Consult 

Ordedienst Autoservice Zwart   

19-04-17 21.15 uur Pantoffels - FC NCHC 

19-04-17 22.00 uur Van der Lek Garaged - Brabebo 

     

Ordedienst Cafe t Praathuis   

26-04-17 19.00 uur All Stars - G & S Floordesign 

26-04-17 19.45 uur Rachedurst - Thijs Standbouw 

26-04-17 20.30 uur Team Lifely - Burgers Carrosserie 

Ordedienst Thijs Standbouw   

26-04-17 21.15 uur T.C. Zonnepanelen - Cafe t Praathuis 

26-04-17 22.00 uur Poldervogels - Van 't Kruis 

     

Ordedienst Alfen    

3-05-17 19.00 uur FC NCHC - Brabebo 

3-05-17 19.45 uur Feles Ponte Consult - Pantoffels 

3-05-17 20.30 uur Autoservice Zwart - GCS 

Ordedienst Pantoffels    

3-05-17 21.15 uur De Harken - Alfen 

3-05-17 22.00 uur SRSchilderwerk - Van der Lek Garaged 

     

Ordedienst Poldervogels    

10-05-17 19.00 uur Cafe t Praathuis - Rachedurst 

10-05-17 19.45 uur Thijs Standbouw - All Stars 

10-05-17 20.30 uur Van 't Kruis - Team Lifely 

Ordedienst All Stars    

10-05-17 21.15 uur G & S Floordesign - Poldervogels 

10-05-17 22.00 uur Burgers Carrosserie - T.C. Zonnepanelen 
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Ordedienst Feles Ponte Consult   

17-05-17 19.00 uur Alfen - SRSchilderwerk 

17-05-17 19.45 uur GCS - De Harken 

17-05-17 20.30 uur Pantoffels - Autoservice Zwart 

Ordedienst De Harken    

17-05-17 21.15 uur Brabebo - Feles Ponte Consult 

17-05-17 22.00 uur Van der Lek Garaged - FC NCHC 
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