
Informatie   bij   de   winterzaalvoetbalcompetitie   2019 -   2020 
 
 
Inhoud   programmaboekje  ( Word-bestand) :   Inhoud wedstrijdprogramma  ( Exel-
bestand )  : 
-   algemene informatie      -   poule-indeling teams, speeldagen,  
-   reglement          doorstromers naar regio-finale 
-   spelregels      -   wedstrijdprogramma’s 
-   taken toezichthoudende verenigingen   -   uitslagenformulier + 
teamopgaveformulier JO13 
-   lijst sporthallen 
-   kaften 
 
Dit  seizoen  wordt de zaalvoetbalcompetitie gespeeld met de categorieën JO13, JO12, JO11, JO10, 
JO9, JO8 en JO7.De MO13 en de JO7 spelen geen regiofinale. 
Verder wordt dit seizoen net als afgelopen seizoen een gecombineerde regio 5 / regio 6  REGIO-
FINALE gespeeld  (zie verder !). 
In de reguliere competitie zijn ook een aantal teams uit regio 6 in  regio 5 ingedeeld. Verschillende 
zaalvoetbalpoules bestaan ook nu voor een deel uit teams van regio 5 én regio 6.  
 
Gepoogd is de reisafstand zo gering mogelijk te houden, maar helaas is dit niet altijd gelukt. Ook de 
teams uit het uiterste noorden en het uiterste zuiden van de zaalvoetbalcompetitie hebben recht op 
enkele “thuiswedstrijden”. Graag hiervoor Uw begrip. 
 
Wedstrijdprogramma  : 
Er wordt in alle poules een halve competitie gespeeld. Het overgrote deel van de wedstrijden worden 
gespeeld op 14 en 21 december 2019, en 4, 11 en 18 januari 2020 gespeeld. Een beperkt aantal 
wedstrijden wordt op 25 januari 2020 gespeeld. Dit laatste heeft te maken met een verzoek van 
ingeschreven verenigingen of onvoldoende zaalcapaciteit op een bepaalde wedstrijddag. 
De speeltijd  bij de  JO13 – wedstrijden en MO13-wedstrijden  bedraagt  2  x  20  minuten.  
Bij de  JO12+JO11 + JO10 + JO9 + JO8 + JO7 - wedstrijden  is de speeltijd 1 x 28 minuten.  
Er is 2 minuten wisseltijd beschikbaar.  
De aanvangstijden van de wedstrijden dienen stipt aangehouden te worden.  
De zalen zijn op een speeldag slechts beschikbaar op de gereserveerde tijdstippen. De begeleiders 
wordt met klem verzocht hier de nodigde aandacht aan te besteden. Dus : op de aangegeven tijd  (of 
eerder) a.u.b. beginnen. 
Indien er een plofbal aanwezig is (thuis- of uitteam) dient met deze bal gespeeld te worden. 
 
Uitslagenformulieren   : 
De uitslagenformulieren ( = bijgevoegd  -   zelf zorg dragen voor benodigde kopieën)  dienen door 
de  toezichthoudende vereniging  te worden ingezonden aan : 

                  Dhr. F.van de Meijden,Benzenraderweg 217A,6417SN Heerlen.  
Bij de JO13 – en JO12 - wedstrijden dient ook het teamopgave formulier ingevuld en meegezonden 
te worden. 
Verzenden kan ook per email  :  meijd650@planet.nl. 
Graag ook de uitslagen doorsturen via de groepsapp die door dhr. F. van der Meijden zal worden 
aangemaakt en verstuurd naar de contactpersonen van de deelnemende verenigingen. 
 
Toezichthoudende vereniging   : 
In een aantal  “vaste”  hallen  wordt het toezicht gedaan  door   “vaste”   verenigingen  : 
Munstergeleen  =  SVM,    Ter Waerden =  UOW’02 ,    Strijthagen  =  Schaesberg , A  Gene  Bek  =  
Weltania/Bekkerveld,     Kerkrade-West =   FC Kerkrade West / RKTSV               
 
*  In  de  “vaste”  hallen zorgt de  “vaste”  vereniging voor aanlevering  én  inzending van de 
formulieren. Wordt de laatste wedstrijd per speeldag in een van deze hallen niet gespeeld door een 
“vaste” vereniging dan zorgt de begeleider van de eerstgenoemde ploeg bij die laatste wedstrijd voor 
het doorsturen van het wedstrijdformulier. 
 
Voor de andere hallen geldt  :  Bij het programma is vermeld welke vereniging toezicht heeft; deze 
vereniging zorgt voor inzendingen van de formulieren. 
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Verderop in dit programmaboekje vindt U verdere informatie over taken voor de toezichthoudende 
vereniging.  
 
Eerstgenoemde  vereniging  *   : 
De leiders van de in het  programma bij de wedstrijden genoemde THUIS - vereniging  *  handelen 
alsof zij een   “ thuiswedstrijd op het veld spelen “ : 
zij zorgen voor het uitslagenformulier en het  formulier “teamopgave” (JO13 en JO12)  +  de 
wedstrijdbal ( plofbal  ! )  +  wedstrijdleider (denk aan fluit!)  +  eventueel andere kleur shirts ( hesjes). 
                                                                            
 
Sommige verenigingen hebben aangegeven liever niet als toezichthoudende vereniging te willen 
fungeren. Helaas ontkomen we er niet aan dat ook deze verenigingen af en toe als toezichthouder 
moeten optreden. Lees dus altijd de informatie over de aandachtspunten voor de 
toezichthoudende vereniging. 
 
Reglementen en spelregels    : 
Wij verzoeken u  met klem de regelgeving (reglementen en spelregels) voorafgaande aan de start van 
de competitie goed te lezen zodat er geen misverstanden bij de te spelen wedstrijden ontstaan. 
 
Regiofinales   : 
De regiofinales REGIO 5 / REGIO 6  vinden plaats op zaterdag 1 februari 2020 :de regiofinales 
worden gespeeld in sporthal  Ter Waerden in Landgraaf, sporthal Gitek te Nuth en  in Heerlen (de 
Varenbeuk of A Gene Bek).Deze laatste locatie wordt pas in de loop van de maand december 
duidelijk. De finalisten worden op de hoogte gesteld van de locatie waar hun finale gespeeld zal 
worden. 
 
Districtsfinale   : 
De districtsfinales voor de JO13- JO11-JO10-JO9-JO8-teams worden gespeeld op zaterdag 29 
februari 2020 in Nederweert  (Sportcentrum De Bengele, Nederweert). 
 
Informatie   : 
Voor vragen over algemene zaken kunt u terecht bij dhr. Wim.Lemmens  (043-4572523) -  ( 
glmnlem@hotmail.com);    
voor zaken aangaande uitslagen/standen bij dhr. Frans. van der Meijden (06-22446219)  -  
(meijd650@planet.nl) 
 
 


