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1. Voorwoord  
Voetballen leer je door te voetballen en veel te doen. Om het aanbod van het voetballen uit te breiden 
in uw vereniging hebben wij u de kans geboden om mee te doen aan de Zaalvoetbal Wintertour. 
 
Het resultaat is dat ruim 500 veldvoetbalteams! in de winterstop van het veldvoetbal voor 
veldvoetballers heel graag kennis willen maken met het zaalvoetbal. Dat is natuurlijk een fantastisch 
aantal teams dat kennis gaat maken met zaalvoetbal in de winterstop van het veldvoetbal. 
 
Dit seizoen wordt het toernooi voor de 25e maal georganiseerd in Regio 3 Zuid en zullen er ook 
prestatieve teams deelnemen uit de andere regio’s. Ook in de regio’s Noord en Midden wordt de 
mogelijkheid geboden om in hun omgeving met het zaalvoetbal kennis te maken. 
 
Het toernooi begon 25 jaar geleden in de afdeling Utrecht en werd opgezet om de jeugd naast het 
veldvoetbal in de winterperiode en evenement te geven om ook in die periode betrokken te zijn bij het 
voetbal en kennis te laten maken met de tak zaalvoetbal. 
 
Wij willen een ieder bedanken die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan het welslagen van het 
winterzaalvoetbal. Zonder de vele vrijwilligers, zoals commissieleden, zaalwachten, scheidsrechters 
was het niet mogelijk geweest om dit toernooi 25 jaar lang te organiseren. 
 
De Wintertour is een unieke kans voor uw spelers en/of speelsters om kennis te maken met 
zaalvoetballen in een periode waarin het voetbal vaak stil ligt wegens de winterstop en daarnaast 
hinder ondervindt van de weersomstandigheden om toch lekker te (zaal)voetballen.  
 
We hopen dat uw vereniging tijdens deze dagen de voordelen ziet van zaalvoetbal voor hun jeugdleden 
en het kan ook een mogelijkheid zijn om de mogelijke wachtlijstproblematiek bij de vereniging op te 
lossen of een team wat tekort aan spelers heeft lekker in de zaal te laten voetballen. 
 
Het is ook een mogelijkheid voor de spelers die niet meer willen veldvoetballen om eens te kijken of het 
zaalvoetbal een sport is voor hen. Tijdens en na het toernooi bestaat er de mogelijkheid voor uw 
vereniging om teams in te schrijven voor de voorjaarscompetitie in de zaal. 
 
Deze competities organiseert de KNVB district West I niet te ver van huis, tegen een lage prijs en vroeg 
in de avond. In overleg kan er gekeken worden naar een speelavond die niet hinderlijk is voor de 
trainingen van de spelers/speelsters. 
 
We wensen de deelnemers, begeleiders en scheidsrechters een mooi maar vooral sportief toernooi 
waarbij Fair Play en respect hoog in het vaandel staan.  
 
Tenslotte wensen wij u alvast fijne feestagen en een gezond 2012 toe!  
 
Het KNVB zaalvoetbalteam West I 
 
Hjalmar Hoekema Ron Kauwen  Wesley Lagerwey Frank Goes 
Districtscoach   Competitieleider Competitieleider Stagiair jeugdzaalvoetbal 
 
&  
 
Peter de Jong 
Voorzitter winterzaalvoetbaltoernooi 
District West 1 Regio 3 Zuid  
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2. Wat is zaalvoetbal?  
 
Techniek en balbeheersing 
Deze vormen de basis van de voetbalsport. Zaalvoetbal is een terugkeer naar de roots van de 
voetbalsport, naar de pleintjes-en of straatvoetbal... Door de beperkte ruimte waarin zaalvoetbal wordt 
gespeeld en door het geringe aantal spelers (1 keeper + 4 veldspelers) ligt het aantal balcontacten 
tientallen keren hoger dan bij het veldvoetbal. Het spreekt dan ook vanzelf dat zaalvoetbal het 
balgevoel en de basistechniek van de jeugdspelers stimuleert. 
 
Snelheid van uitvoering 
Zaalvoetbal wordt vooral gespeeld in de "kleine ruimte" en verloopt veel intensiever dan veldvoetbal. De 
jeugdspeler wordt daardoor tijdens het spel verplicht om sneller oplossingen te vinden. Hun 
handelingssnelheid en hun techniek gaan hierdoor verbeteren. 
 
Fysiek: korte en intensieve inspanningen 
Zaalvoetballers bouwen fysieke capaciteiten op die hen toelaten het "korte werk" intensiever en 
gedurende langere tijd uit te voeren (korte sprints, korte schijnbewegingen, korte pressing). Dit aspect 
wordt in veldvoetbalopleiding verwaarloosd waardoor onze Nederlandse veldvoetballers in dat domein 
achterop zijn geraakt. Bij de topclubs wordt er meer en meer teruggegrepen naar spelers die juist in die 
"kleine ruimte" het verschil kunnen maken (Ronaldinho, Messi, Eto'o, Ronaldo, Deco, etc). 
 
Lenigheid 
In het zaalvoetbal ligt de nadruk op "schijnbewegingen", "vrijlopen", "afhaken", "tempoveranderingen". 
Doordat de jeugdspeler veelzijdig gebruik moet maken van deze korte bewegingen, kweekt hij een 
bijkomende lenigheid aan die in het veldvoetbal (meer gericht op lange, rechtlijnige inspanningen) 
nauwelijks wordt getraind. 
 
Tactiek 
Zaalvoetbal is een erg tactisch spelletje. De jeugdspeler leert om te gaan met tactische richtlijnen, 
zowel op individueel vlak (welke keuzes maak ik op welk moment: dribbel, passen of op doel schieten) 
als wat de ploeg aangaat (hoe spelen we een tegenaanval uit bij balverlies van de tegenpartij?, hoe 
nemen we een hoekschop of vrije trap, hoe stellen we ons verdedigend als ploeg op?). 
 
Veelzijdigheid is vereist 
De spelers "roteren" constant in de loop van een zaalvoetbalwedstrijd. Iedere speler komt op meerdere 
plaatsen terecht. Een spits is niet alleen louter spits en een "laatste man"is ook niet alleen laatste man, 
dit komt uiteraard de algemene ontwikkeling"van de jeugdspeler ten goede. 
 
Teamgeest 
Kenmerkend voor de zaalsporten is ook de typische "teamspirit". Teambuilding, het vormen van een 
hechte groep, wordt als erg belangrijk beschouwd. In tegenstelling tot het veldvoetbal worden 
individuele acties en techniek in het zaalvoetbal wel aangemoedigd. Deze zijn door de beperkte ruimtes 
ook noodzakelijk. Door de typische teamgeest zullen spelers hun individuele acties echter meer in 
functie van het team uitvoeren. Correcties door de trainer-coach worden ook makkelijker aanvaard. 
 
Blessures 
Een vaak voorkomend verwijt is dat zaalvoetbal sneller tot blessures leidt. Dit verwijt is echter op geen 
enkele "wetenschappelijke basis" gestoeld. In zaalvoetbal zijn lichamelijke contacten verboden. Ook de 
blessures uit "verkeerde" (draai) bewegingen zijn zeldzaam. De jeugdspeler raakt namelijk snel gewend 
aan korte bewegingen in het zaalvoetbal( zie hiervoor: lenigheid) en door sneller te denken en te 
handelen voorkomt hij vele blessures(wat hem ook een voordeel oplevert in het veldvoetbal). De 
verbetering van de vloeren in de sporthallen en van de zaalvoetbalschoenen leidt ook tot een 
vermindering van de blessures. 
 
Conclusie 
Jeugdzaalvoetbal biedt een algemene opleiding aan de jeugdspeler. Het moet niet als concurrent 
worden gezien van het veldvoetbal, maar eerder als een belangrijke aanvulling, een bijkomende 
opleiding. Het Braziliaanse en Spaanse systeem bewijst toch voldoende het nut van zaalvoetbal. 
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3. Sporthallen  
In welke sporthallen wordt er gespeeld? 
 
Regio 1 (Alkmaar e.o.) 
Sporthal Adres Postcode Plaats Telefoon  
Hoornse Vaart Hertog Aalbrechtweg 4  1823 DL Alkmaar 072-5610844 
De Meent Terborchlaan 301 1816 MH Alkmaar 072 5489307 
De Waterakkers Kerkweg 217 1964 KJ Heemskerk  0251-232979 
 
 
Regio 2 (Amsterdam e.o) 
Sporthal Adres Postcode Plaats Telefoon  
Blauw Wit hal  J. Banckersweg 18A 1056 EP Amsterdam  020 -6180894 
Sporthal De Pijp  Lizzy Ansinghstraat 88 1072 RD Amsterdam  020 -6722091 
Sporthal Zeeburg  Insulindeweg 1001 1095 DH Amsterdam  020- 6936459 
Sporthal Ookmeer Dokter Meurerlaan 4 1067 SM Amsterdam  020- 6134487 
De Weeren  Beemsterstraat 583 1024 BE Amsterdam  020-6322756 
Caland  Pieter Calandlaan 186 1068 NT Amsterdam  020- 6108784 
Sporthal OG Van der Aartweg 16 2026 ZL Haarlem  023- 5374437  
 
 
Regio 3 (Utrecht e.o.) 
Sporthal Adres Postcode Plaats Telefoon  
Zielhorst Trompetstraat 3 3822 CK Amersfoort  033- 4559677 
Van Stolberg Graaf Hendriklaan 166 3818 DN Amersfoort 033- 4620297 
Banninghal Banningstraat 3/A 3769 AA Soesterberg 0346- 351432 
‘t Gastland Groeneweg 58 3911 PG Rhenen 0317- 614633 
De Twee Marken Trompplein 5 3951 CR Maarn 0343- 442706 
De Hordenhal Sluishoofd 1 3961 KW Wijk bij Duurstede  0343- 576667 
Galgenwaard Herculesplein 341 3584 AA Utrecht  030- 2861904 
Paperclip  Parkzichtlaan 203 3451 GX Utrecht  030- 2862813 
Sportcampus Maartvlinder 11 3544 DA Utrecht  030- 2862813 
Zuilen Burg. Norbruislaan 13 3555 ED Utrecht  030- 2862915 
Sportcentrum KNVB Woudenbergseweg 56 3707 HX Zeist  0343- 499211 
 
 
 

4. Speeldata  
Er wordt gespeeld op de volgende data:  
 

- Zaterdag 17-12-2011 
- Zaterdag 24-12-2011 
- Zaterdag 07-01-2012 
- Zaterdag 14-01-2012 
- Zaterdag 21-01-2012  

 
Let goed op bij het speelschema en programma welke data en aanvangstijden jouw team speelt. 
 
Zorg ervoor dat u minimaal 30 minuten van tevoren aanwezig bent met het team en meldt u zich bij de 
wedstrijdleiding in de sporthal.  
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5. Wedstrijdleiding 
De KNVB heeft per sporthal een wedstrijdleider aangesteld, voor vragen kunt u bij de onderstaande 
personen terecht. Wij willen u vragen alleen in noodgevallen contact op te nemen.  
 
Voor algemene vragen kunt u een email sturen naar: west1-competitie-zaal@knvb.nl  
 
Contactpersonen algeheel per regio  
 Contactpersoon Telefoon  
Regio 1  Frank Goes   020- 4879 176 
Regio 2  Wesley Lagerwey  06- 1006 2220 
Regio 3  Peter de Jong  06- 1860 7448 
 
Wedstrijdleiders per sporthal  
Sporthal Contactpersoon Telefoon  
Hoornse Vaart Emiel van Beek  06- 2878 0060 
De Meent Emiel van Beek 06- 2878 0060 
De Waterakkers Mark Postema 06- 5430 3934 
 
 
Sporthal Contactpersoon Telefoon  
Blauw Wit hal  Rogier Schrama 06- 5343 1604 
Sporthal De Pijp  Rohen Chandikok 06- 8190 1849 
Sporthal Zeeburg  Rogier Schrama 06- 5343 1604 
Sporthal Ookmeer Rohen Chandikok 06- 8190 1849 
De Weeren  Rogier Schrama 06- 5343 1604 
Caland  Rohen Chandikok 06- 8190 1849 
Sporthal OG Yorin Albers 06- 2931 5822 
 
 
Sporthal Contactpersoon Telefoon  
Zielhorst Coen van Blarcum 06- 5372 4308 
Van Stolberg Ria van der  Klift 06- 3027 1550 
Banninghal Roel van Slegtenhorst 06- 2449 9548 
Gastland Henri van Tongeren 06- 4443 5353 
 Theo Stoter 06- 1860 7448 
De Twee Marken Wim Lauffer 06- 1860 7448 
De Hordenhal Thomas Nout 06- 1303 1885 
Galgenwaard W. van Buuren 06- 4185 4235 
 C. Jacobs 06- 5380 4358 
 H. van der Burgt 06- 5380 4358 
Paperclip  Jan Bootsma 06- 5518 8980 
 Jan de Graaf 06- 5574 3081 
Sportcampus C. Jacobs 06- 5380 4358 
 H. van der Burgt 06- 5380 4358 
 R. Rietveld 06- 5023 3270 
Zuilen Harry Troostwijk 06- 1020 8443 
Sportcentrum KNVB John de Looze 06- 2496 9944 
 Bart van den Brink  06- 5185 2404 
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6. Deelnemende verenigingen en teams  
Regio 1 (Alkmaar e.o.) 
V.V. Spartanen:  F1-F2, D1-D2-D3, C1-C2 
Foresters:  E1-E2 
Reiger Boys: F1-F2-F3-F8-F9,E1-E2-E3-E8-E9,D1-D2-D5, C1-C2-C5,B1,MF14,ME2,MC1  
VV Zeevogels: C1-C2 
Alkmaarse Boys: F1-F2, E1-E2-E3 
 
Regio 2 (Amsterdam e.o.) 
ADO’20:  F4, E1-E3 
BVV Kennemers: F1 
SV Nieuw West: F1-F2-F3, E1-E2-E3-E4, D1-D2, C1-C2, MD1 
Haarlem- Kennemerl.: E3 
HFC EDO:  C1-C2 Onze Gezellen: C1  
GeuzenMiddenM: F1-F2-F7, E1-E2-E3-E4-E6-E8, D6, C2-C4, B1, ME1 
FC Abcoude:  F1-F2-F3-F4-F6-F7, ME1, MD1 
VSV:   F3-F4, E3-E4-E5-E6-E7, D3-D4-D5, C4-C5-C6-C7, B1-B2-B3-B4, MC1 
DWV:   F1-F2-F3-F4-F5, E1-E2-E3-E4, D1-D2-D3-D4-D5, C1-C2-C3, B1-B2, MD1 
ZCFC:   F1-F2, E1-E2, D1 
AmstelveenHeemr: F1-F2, C1,C2 
VV Zilvermeeuwen: C1, B1 
SV RAP:  E2-E3, D2    
 
Regio 3 (Utrecht e.o.)  
AS’80:   B8 
ASC Waterwijk:  E1-E2-E3-E4, C1-C2-C3, B1-B2 
Brederodes:  F1-F2-F3-F4-F7-F10, E1-E3-E4-E5-E6-E10,  
BVV’31:  F1-F2-F3-F4-F5-F6, E1-E2-E3-E4-E5-E6, D1-D2-D3, C1-C2-C3, B1 
DHSC:   F1-F2-F3-F4-F5, E1-E2-E3-E4, D1-D2-D3-D4, C1-C2-C3, B1  
DSO/Ultrajectum: D1 
DVSA:   F1-F2-F3, E1-E2-E3, D1, C1 
DVSU: F1-F2-F3-F4-F5-F6, E1-E2-E3-E4-E5-E6, D1-D2-D3-D4-D5, C1-C2-C3, B1-B2, 

MF1, ME1, MD1, MC1 
FC Breukelen: F1-F2-F3, E1-E2-E3-E4, D2-D3-D4, C2-C3-C4 
FC de Bilt: F1-F2-F3-F4-F5-F6-F7-F8-F9, E1-E2-E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10-E11-E12-

E13-E14, D2-D3-D4-D5-D6-D7-D8-D9, C2-C3-C4-C5-C6, B2-B3-B4 
HC& FC Victoria: C2-C3 
HDS Leersum: F1-F2-F3, E1-E2-E3, D2-D3, C2, B1-B2 
IJFC: D1 
JSV Nieuwegein: E1-E2 
Odin’59: F7-F8 
s.c. ’t Gooi: F1-F2-F3-F4-F6, E1-E2-E3-E4-E5-E6, D1-D2-D3-D4, C1-C2-C3, B1-B2, MF1-

MF5, ME1-ME2, MD1-MD2, MC1-MC2-MC3 
Saestum; F1-F2-F3-F4-F5-F6-F7-F8-F9, E1-E2-E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E11, D1-D2-D3-

D4-D5-D6-D7, C1-C2-C3-C5, MC1 
SV Austerlitz: F1-F2, E1, D1, C1-B1 
SV Huizen: F1-F2-F3-F4, E1-E2-E3-E4, D1-D2-D3-D4, C1-C2-C3, B1-B2-B3 
SV Odijk: F1-F2-F3-F4, E1-E2-E3-E4-E5-E6, D2-D3, C2, B1, MD1 
SV Olympia’25 F1-F2, E1-E2, D1-D2, C1, B1 
SVMM: F1-F2-F3-F4, E1-E2-E3-E4, D1-D2-D3, MD1 
Jonathan: F1-F2-F3-F4-F5-F6-F7-F8-F9-F10-F11-F13-F14-F15-F16-F17-F18-F19, E1-

E2-E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10-E11-E12-E13-E14-E15-E16-E17-E18, D1-D2-
D3-D4-D5-D6-D7-D8, C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7, ME1-ME2, MD1 

VVA’71 F1-F2-F3, E1-E2-E3-E4, D1-D2-D3-D4, C2, B2, MD1-MD2, MC1-MC2 
Victoria1893: F1-F3-F10-F11-F16, E1-E3-E10-E11-E12 
V.V. Bunnik’73  F1-F2-F3-F4, E1-E2-E3-E4-E5-E6, D1-D2-D3-D4, C1-C2, MC1 
V.V. Eemboys  F1-F2, E1, C1, B1 
V.V. Musketiers: F1-F2, E1-E2-E3, D1, C1, B1, MC1 
V.V. Scherpenzeel: E1-E2-E3-E4, D1, C1, B1 
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7. Poule- indelingen  
Poule indeling KNVB Wintertour Prestatief Zeist   
  
 
 
 
 

Zaterdag  17 december 2011  
KNVB Sportcentrum Zeist  
Wedstrijdleiding: W.  Koonings/ L. Naderman 

MF Poule 1  

09.00‐11.00 uur  

‘t Gooi MF1 

DVSU MF1 

‘t Gooi MF2 

 
 
 
Zaterdag  17 december 2011  
KNVB Sportcentrum Zeist  
Wedstrijdleiding: B. van den Brink/ J. de Looze 

MD Poule 1 

13.30‐15.30 uur  

SVMM MD1 

V.V.A.' 71 MD1 

‘t Gooi MD1 

Jonathan MD1 
 
Zaterdag  24 december 2011  
KNVB Sportcentrum Zeist  
Wedstrijdleiding: W.  Koonings/ L. Naderman 

D Poule 1 

09.00‐11.00 uur  

FC de Bilt D1  

sv Odijk D1 

SVMM D1 

BVV’31 D1  

 
 
Zaterdag  07 januari 2012   
KNVB Sportcentrum Zeist  
Wedstrijdleiding: W.  Koonings/ L. Naderman 

D Poule 3  D Poule 4 

09.00‐11.00 uur   11.00‐13.00 uur  

HDS D1   Jonathan D1  

FC Breukelen D1  Geuzenmiddenmeer D1 

Delta Sports’95 D1  DWV D1   

sv Huizen D1  Saestum D1 
 
 

Zaterdag  17 december 2011  
KNVB Sportcentrum Zeist  
Wedstrijdleiding: W.  Koonings/ L. Naderman 

ME Poule 1 

11.00‐13.30 uur  

‘t Gooi ME1 

Jonathan ME1  

DVSU ME1  

‘t Gooi ME2 

Jonathan ME2 
 
Zaterdag  17 december 2011  
KNVB Sportcentrum Zeist  
Wedstrijdleiding: B. van den Brink/ J. de Looze 

MD Poule 2 

15.30‐17.30 uur  

sv Odijk MD1  

SVMM MD2 

DVSU MD1  

V.V.A.' 71 MD2  
 
Zaterdag 24 december 2011 
KNVB Sportcentrum Zeist 
Wedstrijdleiding: W. Koonings/ L. Naderman 

D Poule 2 

11.00‐13.00 uur  

Candia’66 D1   

sv Nieuw West D1  

’t Gooi D1  

Reigerboys D1   

DSO/ Ultrajectum D1   
 
Zaterdag  07 januari 2012  
KNVB Sportcentrum Zeist  
Wedstrijdleiding: B. van den Brink/ J. de Looze 

C Poule 1  C Poule 2 

13.00‐15.00 uur   15.00‐17.00 uur  

Saestum C1   VVA’71 C1  

Jonathan C1  Candia’66 C1 

Reigerboys C1  sv Nieuw West C1 

Delta Sports’95 C1  BVV’31 C1 
 
 
 



 

 
Programmaboekje Zaalvoetbal Wintertour  9 

 

Poule indeling KNVB Wintertour Prestatief Zeist   
  
 
 
 
 

Zaterdag  14 januari 2012   
KNVB Sportcentrum Zeist  
Wedstrijdleiding: W.  Koonings/ L. Naderman 

C Poule 3  C Poule 4  

09.00‐11.00 uur   11.00‐13.00 uur  

sv Odijk C1    SDO C1   

FC de Bilt C1  DWV C1   

Bunnink’73 C1    Fc Breukelen C1    

HDS C1    Victoria C1   

 
Zaterdag  21 januari 2012  
KNVB Sportcentrum Zeist  
Wedstrijdleiding: B. van den Brink/ J. de Looze 

MC Poule 3   MD Poule 3  

13.00‐15.00 uur   15.00‐17.00 uur  

‘t Gooi MC3  FC Abcoude MD1 

VVA’71 MC2  Sv Odijk MD1 

DVSU MC1   FC de Bilt MD1  

  Sv Nieuw West MD1 
 
 

Zaterdag  14 januari 2012  
KNVB Sportcentrum Zeist  
Wedstrijdleiding: C. Jacobs/ H. van der Burgt  

D Poule winaars   C Poule winnaars  

13.00‐15.00 uur   15.00‐17.00 uur  

WIN POULE 1 24/12  WIN POULE 3 07/01 

WIN POULE 2 24/12  WIN POULE 4 07/01 

WIN POULE 1 07/01  WIN POULE 1 14/01 

WIN POULE 2 07/01  WIN POULE 2 14/01 

 
Zaterdag  21 januari 2012   
KNVB Sportcentrum Zeist  
Wedstrijdleiding: W.  Koonings/ L. Naderman 

MC  Poule 1  MC Poule 2  

09.00‐11.00 uur   11.00‐13.00 uur  

‘t Gooi MC1   ‘t Gooi MC2 

VVA’71 MC1   Bunnink’73 MC1  

Saestum MC1   Musketiers MC1  
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Poule indeling KNVB Wintertour regio Utrecht e.o.   
  
 
 
 
 

Zaterdag  17 december 2011  
Sporthal De Hordenhal te Wijk bij Duurstede 
Wedstrijdleiding: Thomas Nout 

F Poule 1   F Poule 2 

10.00‐12.00 uur   12.00‐14.00 uur  

FC de Bilt             F 9  Delta Sports '95  F 11 

Saestum              F 9  FC De Bilt             F 8 

Delta Sports '95 F 12  Jonathan              F 18 

Jonathan             F 19  Saestum               F 8 

 
Zaterdag 17 december 2011 
Sporthal Galgenwaard 2 te Utrecht  
Wedstrijdleiding: W. van Buuren 

E Poule 1  E Poule 2 

09.00‐11.00 uur   11.00‐13.00 uur  

Odijk                  E 3  Bunnik '73          E 3 

Bunnik '73         E 4  Delta Sport '95  E 5 

Jonathan           E 13  Saestum             E 4 

FC De Bilt          E 7  Sv Zeist               E 1 
 
 
Zaterdag 17 december 2011 
Sporthal SportCampus te Utrecht 
Wedstrijdleiding: C. M. Jacobs en H. v/d  Burgt 

E Poule 5  E Poule 6  

09.00‐11.00 uur   11.00‐13.00 uur  

FC De Bilt         E 10  Delta Sport '95  E 10 

DHSC                E 3  Bunnik '73          E 6 

Jonathan         E 16  Odijk                   E 6 

Sv Zeist            E 3  Saestum            E 10 
 
Zaterdag  17 december 201 
Sporthal  Zuilen te Utrecht 
Wedstrijdleiding: Harry Troostwijk 

E Poule 9  E Poule 10 

09.00‐11.00 uur   11.00‐13.00 uur  

Jonathan          E 11  FC de Bilt           E 5 

FC de Bilt          E 6   Saestum            E 5 

Sv Zeist             E 2  DVSU                 E 3 

Delta Sports '95 E 6  Jonathan           E 9 
 
Zaterdag  17 december 2011  
Sporthal  De Twee Marken  
Wedstrijdleiding: W. Lauffer 

E Poule 11      E Poule 12 

09.00‐11.00 uur   11.00‐13.00 uur  

Musketiers         E 2  Jonathan              E 12    

V.V.A.’71            E 3  Scherpenzeel      E 4 

Scherpenzeel     E 3  S.V.M.M.             E 4 

Jonathan            E 10  Musketiers         E 3 

Zaterdag  17 december 2011  
Sporthal Van Stolberg te Amersfoort 
Wedstrijdleiding: Ria v/d Klift 

F Poule 3  F Poule 4 

12.00‐14.00 uur   14.00‐16.00 uur  

Delta Sport '95   F 4  Delta Sport '95   F 3 

Jonathan             F 9   DVSU                    F 3 

FC De Bilt            F 4  Jonathan             F 7 

DVSU                   F 4  Saestum              F 3 
 
Zaterdag 17 december 2011 
Sporthal Galgenwaard 2 te Utrecht  
Wedstrijdleiding: W. van Buuren 

E Poule 3  E Poule 4 

13.00‐15.00 uur   15.00‐17.00 uur  

DVSU                    E 2  Brederodes        E 1 

Delta Sports '95  E 3  Bunnik '73          E 1 

Bunnik '73           E 2  Breukelen          E 1 

Saestum              E 3  DVSU                  E 1 

  Odijk                   E 1 
 
Zaterdag 17 december 2011 
Sporthal SportCampus te Utrecht 
Wedstrijdleiding: C. M. Jacobs en H. v. d. Burgt 

E Poule7   E Poule 8 

13.00‐15.00 uur   15.00‐17.00 uur  

Jonathan          E 14  Saestum             E 7 

FC De Bilt         E 8  Delta  Sport '95 E 8           

Saestum           E 8  DVSU                  E 4 

Bunnik '73        E 5  Odijk                   E 4 
 
Zaterdag  17 december 2011  
Sporthal ’t Gastland  
Wedstrijdleiding: H. van Tongeren  

F Poule 5  F Poule 6  

09.00‐11.00 uur   11.00‐13.00 uur  

Jonathan               F 2  Jonathan                F 4   

V.V.A.’71               F 1  D.V.S.A.                  F 1 

S.V.M.M.               F 1  Musketiers            F 1 

H.D.S.                    F 1  Zeist                        F 1     
 
Zaterdag  17 december 2011  
Sporthal  De Twee Marken  
Wedstrijdleiding: W. Lauffer  

E Poule 13        E Poule 14  

13.00‐15.00 uur   15.00‐17.00 uur  

Jonathan           E 2   Jonathan              E 4 

S.V.M.M.           E 1  Scherpenzeel      E 1   

H.D.S.                 E 1  D.V.S.A.              E 1 

D.E.V.                 E 1  V.V.A.’71             E 1  
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Poule indeling KNVB Wintertour regio Utrecht e.o.   
  
 
 
 
 

Zaterdag  17 december 2011  
Sporthal  Zielhorst  
Wedstrijdleiding: C. van Blarcum 

E Poule 15  E Poule 16 

09.00‐11.00 uur   11.00‐13.00 uur  

BVV'31                  E 1  ‘t Gooi                    E 1 

Laren'99               E 1  BVV'31                   E 2 

Waterwijk            E 1  Victoria                  E 2 

Victoria                 E 1  Waterwijk             E 2 

 
Zaterdag  17 december 2011  
Sporthal  Banninghal  
Wedstrijdleiding: R. van Slegtenhorst 

E Poule 19  E Poule 20 

09.00‐11.00 uur   11.00‐13.00 uur  

Eemboys              E 1  BVV'31                   E 5 

Laren'99               E 3  Victoria                  E 4 

BVV'31                  E 4  Laren'99                E 4 

‘t Gooi                  E 4  ‘t Gooi                    E 5 
 
Zaterdag  17 december 2011  
Sporthal  Banninghal  
Wedstrijdleiding: R. van Slegtenhorst 

F Poule 7 

15.00‐17.00 uur  

‘t Gooi                   F 1 

Victoria                 F 1 

BVV'31                  F 1 

Laren'99               F 1 
 
Zaterdag 24 december 2011 
Sporthal Zuilen te Utrecht 
Wedstrijdleiding: Jan de Graaf 

E Poule 22  E Poule 23  

09.00‐11.00 uur   11.00‐13.00 uur  

FC de Bilt            E 2  FC de Bilt             E 1 

Jonathan            E 3  Delta Sports '95 E 1 

Saestum             E 2  Jonathan             E 1 

Delta Sport '95  E 2  Saestum              E 1 
 
Zaterdag 24 december 2011 
SportCampus te Utrecht 
Wedstrijdleiding: R. Rietveld 

D Poule 5  D Poule 6 

09.00‐11.00 uur   11.00‐13.00 uur  

Breukelen           D 2   Saestum              D 9 

FC De Bilt            D 5  Delta Sports '95 D 8 

Jonathan             D 8  DHSC                    D 3 

Saestum             D 10  Sv Austerlitz        D 2 
 

Zaterdag  17 december 2011  
Sporthal  Zielhorst  
Wedstrijdleiding: C. van Blarcum  

E Poule 17  E Poule 18  

13.00‐15.00 uur   15.00‐17.00 uur  

‘t Gooi                   E 2  Olympia                  E 1 

Waterwijk            E 3  ‘t Gooi                    E 3 

Laren’99               E 2  Waterwijk              E 4 

Victoria                 E 3  BVV'31                    E 3 
 
Zaterdag  17 december 2011  
Sporthal  Banninghal  
Wedstrijdleiding: R. van Slegtenhorst 
E Poule 21  

13.00‐15.00 uur  

BVV'31                   E 6 

‘t Gooi                    E 6 

Victoria                  E 5 

Olympia                 E 2 
 
Zaterdag  24 december 2011 
Sporthal Paperclip te Utrecht 
Wedstrijdleiding: Jan Bootsma 

C Poule 5  C Poule 6 

09.00‐11.00 uur   11.00‐13.00 uur  

FC de Bilt             C 4  Sv Aurora           C 1 

Saestum              C 4  Sv Austerlitz      C 1 

DHSC                    C 1  FC De Bilt           C 3 

Bunnik '73           C 2  Saestum             C 3 
 
Zaterdag 24 december 2011 
Sporthal Galgenwaard 2 te Utrecht 
Wedstrijdleiding: C. M. Jacobs  

B Poule 1  B Poule 2  

09.00‐11.00 uur   11.00‐13.00 uur  

FC de Bilt           B 1  Sv Aurora           B 1 

DVSU                 B 1  FC de Bilt           B 2 

DHSC                 B 1  DVSU                 B 2 

Sv Zeist              B 1  Sv Austerlitz       B 1 
 
Zaterdag 24 december 2011 
Sporthal Van Stolberg te Amersfoort 
Wedstrijdleiding: Peter de Jong 

D Poule 7  D Poule 8 

09.00‐11.00 uur   11.00‐13.00 uur  

Saestum             D 12  Delta Sports '95  D 9 

FC De Bilt           D 6  DHSC                     D 4 

DVSU                  D 3  Saestum              D 11 

DSO/Ultrajectum D1  Bunnik '73           D 3 
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Poule indeling KNVB Wintertour regio Utrecht e.o.   
  
 
 
 
 

Zaterdag  24 december 2011  
Sporthal ’t Gastland te Rhenen  
Wedstrijdleiding: H. van Tongeren 

C Poule 7  

09.00‐11.00 uur  

Candia’66             C 2 

Musketiers           C 1  

Scherpenzeel       C 1 

H.D.S.                    C 2 

 
Zaterdag  24 december 2011  
Sporthal  Zielhorst  
Wedstrijdleiding C. van Blarcum 

B Poule 3  B Poule B4 

09.00‐11.00 uur   11.00‐13.00 uur  

BVV'31                  B 1  AS.80                      B 1 

‘t Gooi                   B 1  ‘t Gooi                    B 2 

Laren'99               B 1  Laren'99                 B 2 

Waterwijk            B 1  Olympia                 B 1 
 
Zaterdag  24 december 2011  
Sporthal  Banninghal  
Wedstrijdleiding: R. van Slegtenhorst  

B Poule 5      

11.00‐13.00 uur  

Waterwijk            B 2 

‘t Gooi                  B 3 

Laren'99               B 3 

Eemboys              B 1 
 
Donderdag  29 december 2011  
Sporthal ’t Gastland te Rhenen 
Wedstrijdleiding: H. van Tongeren  
F Poule 8 

10.00‐12.00 uur  

Jonathan              F 10  

Seastum               F  4 

V.V.A.’71              F  2 

H.D.S.                    F  3    
 
Zaterdag 7 januari 2012 
Sporthal Paperclip te Utrecht 
Wedstrijdleiding: Harry Troostwijk 

D Poule 13  D Poule 14 

13.00‐15.00 uur   15.00‐17.00 uur  

Saestum             D 13  Delta Sports '95 D 11 

FC de Bilt           D 8  FC de Bilt             D 9 

DHSC                  D 5  DVSU                   D 5 

IJFC                     D 1  Breukelen           D 3 
 

Zaterdag  24 december 2011  
Sporthal ’t Gastland te Rhenen 
Wedstrijdleiding: H. van Tongeren 

C Poule 8    

11.00‐13.00 uur  

H.D.S.                     B 2  

Musketiers            B 1 

V.V.A.’71               B 2 

Scherpenzeel        B 1  
 
Zaterdag  24 december 2011  
Sporthal  Banninghal  
Wedstrijdleiding: R. van Slegtenhorst  

C Poule 9 

09.00‐11.00 uur  

Waterwijk            C 1 

Laren'99               C 1 

BVV'31                  C 2 

‘t Gooi                   C 1 
 
Donderdag  29 december 2011  
Sporthal ’t Gastland te Rhenen 
Wedstrijdleiding: H. van Tongeren 

D Poule 9  D Poule 10  

12.00‐14.00 uur   14.00‐16.00 uur  

S.V.M.M.              D 6   S.V.M.M.      D 5 

V.V.A.’71              D 3  Musketiers  D  1 

H.D.S.                    D 3  Zeist              D 2 

Odijk                     D 3  V.V.A.’71      D 2 
    
Zaterdag 7 januari 2012 
Sporthal Paperclip te Utrecht 
Wedstrijdleiding: Harry Troostwijk 

D Poule 11  D Poule 12 

09.00‐11.00 uur   11.00‐13.00 uur  

Saestum             D 14  Delta Sports '95 D 10 

DHSC                  D 6  Sv Zeist                D 4 

FC de Bilt           D 10  FC De Bilt            D 7 

Bunnik '73         D 4  DVSU                   D 4 
 
Zaterdag 7 januari 2012 
Sporthal SportCampus te Utrecht 
Wedstrijdleiding:  Rene Rietveld 

D Poule 15  D  Poule 16 

09.00‐11.00 uur   11.00‐13.00 uur  

Saestum            D 8  Bunnik '73          D 2 

FC De Bilt          D 4  Delta Sports '95D 7 

DVSU                 D 2  Jonathan            D 6 

Breukelen         D 1  Saestum             D 7 
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Poule indeling KNVB Wintertour regio Utrecht e.o.   
  
 
 
 
 

Zaterdag 7 januari 2012 
Sporthal SportCampus te Utrecht 
Wedstrijdleiding:  Rene Rietveld 

D Poule 17  D Poule 18 

13.00‐15.00 uur   15.00‐17.00 uur  

Saestum              D 6  Bunnik '73          D 1 

Delta Sports '95 D 6  Delta Sports '95 D 5 

DHSC                   D 2  Jonathan            D 4 

Sv Austerlitz       D 1  Saestum             D 5 

 
Zaterdag  7 januari 2012 
Sporthal  Galgenwaard 2 te Utrecht 
Wedstrijdleiding: C. M. Jacobs/ H. van de Burgt 

C Poule10  B Poule 5 

09.00‐11.00 uur   11.00‐13.00 uur  

FC de Bilt            C 2  Sv Austerlitz        B 2 

Delta Sports '95 C 2  FC De Bilt             B 3 

Saestum             C 2  DHSC                    B 2 

Jonathan            C 2  Sv Aurora            B 2 

 
Zaterdag  7 januari 2012 
Sporthal De Hordenhal te Wijk bij Duurstede 
Wedstrijdleiding: Thomas Nout 

F Poule 8  F Poule 9 

10.00‐12.00 uur   12.00‐14.00 uur  

Delta Sport '95    F 6  Delta Sport '95   F 3 

DVSU                    F 5  DVSU                    F 3 

DHSC                    F 5  Jonathan             F 7 

Jonathan             F 13  Saestum              F 3 
 
Zaterdag 7 januari 2012  
Sporthal  De Twee Marken  
Wedstrijdleiding: W. Lauffer 

C Poule 13  C Poule 14 

13.00‐15.00 uur   15.00‐17.00 uur  

Jonathan               C 3  D.E.V.                      C 1 

V.V.A.’71              C 2  Odijk                       C 2 

D.E.V.                    C 2  D.V.S.A.                  C 1 

Saestum               C 4  Jonathan                C 2 

 
Zaterdag  14 januari 2012 
Sporthal  Paperclip te Utrecht 
Wedstrijdleiding: H. Troostwijk 

D Poule 21 

09.00‐11.00 uur  

Saestum               D 2 

Delta Sport '95   D 2 

FC De Bilt             D 2 

Jonathan              D 2 

 

Zaterdag  7 januari 2012 
Sporthal Zuilen te Utrecht 
Wedstrijdleiding:  Jan de Graaf 

E Poule 22  E Poule 23 

09.00‐11.00 uur   11.00‐13.00 uur  

Sv Austerlitz        E 1  Saestum             E 6 

Jonathan             E 7  Delta Sports '95 E 7 

Delta Sports '95 E 4  JSV                       E 1 

FC De Bilt            E 4  DHSC                   E 1 
 
Zaterdag  7 januari 2012 
Sporthal  Van Stolberg te Amersfoort 
Wedstrijdleiding: Peter de Jong 

C Poule 11  C Poule 12 

12.00‐14.00 uur   14.00‐16.00 uur  

FC de Bilt            C 6  Sv Austerlitz        C 2 

DVSU                  C 2  Saestum              C 7 

Saestum             C 8  DHSC                   C 2 

Jonathan            C 7  DVSU                   C 1  
 
Zaterdag 7 januari 2012   
Sporthal ’t Gastland te Rhenen  
Wedstrijdleiding: H. van Tongeren  

D Poule 19    D Poule 20 

09.00‐11.00 uur   11.00‐13.00 uur  

S.V.M.M.              D 7   S.V.M.M.               D 4 

V.V.A’71               D 4  Jonathan               D 6 

Zeist                      D 3  H.D.S.                     D 2 

Jonathan              D 8  D.V.S.A.                 D 1 

 
Zaterdag 7 januari 2012  
Sporthal  Banninghal  
Wedstrijdleiding: R. van Slegtenhorst   

C Poule 15      C Poule 16  

09.00‐11.00 uur   11.00‐13.00 uur  

Olympia                C 1  Victoria                  C 3 

Eemboys               C 1  ‘t Gooi                    C 2 

Victoria                 C 2  Delta sports          C 4 

Waterwijk            C 2  BVV'31                   C 3 
 
Zaterdag  14 januari 2012 
Sporthal  Paperclip te Utrecht 
Wedstrijdleiding:  H. Troostwijk 

C Poule 17   C Poule 18 

11.00‐13.00 uur   13.00‐15.00 uur  

FC de Bilt            C 7  Sv Aurora              C 2

DHSC                   C 4  DVSU                     C 3 

Saestum             C 10  DHSC                     C 3 

Jonathan            C 8  Saestum               C 9 
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Poule indeling KNVB Wintertour regio Utrecht e.o.   
  
 
 
 
 

Zaterdag 14 januari 2012 
Sporthal De Hordenhal te Wijk bij Duurstede 
Wedstrijdleiding: Thomas Nout 

F Poule 10  F Poule 11 

10.00‐12.00 uur   12.00‐14.00 uur  

Bunnik '73           F 4  FC De Bilt            F 5 

Jonathan             F15  Delta Sports '95 F 7 

Delta Sports '95 F 8  Jonathan             F 14

DVSU                   F 6  Saestum              F 5 

 
Zaterdag 14 januari 2012  
Sporthal Sportcampus te Utrecht  
Wedstrijdleiding: René Rietveld 

D Poule 22  D Poule 23 

13.00‐15.00 uur   15.00‐17.00 uur  

DVSU                     D 1  DHSC                    D 1 

FC de Bilt              D 3  Delta Sports '95 D 3 

Saestum               D 4  Saestum              D 3 

Delta Sports '95  D 4   

 
Zaterdag 14 januari 2012 
Sporthal  Van Stolberg te Amersfoort 
Wedstrijdleiding: Ria  v/d Klift   

C Poule 19  C Poule 20 

12.00‐14.00 uur   14.00‐16.00 uur  

Saestum                C 6  Jonathan               C 5

FC De Bilt              C 5  Bunnik '73            C 3 

Jonathan               C 6  Breukelen             C 1 

Breukelen             C 2  Delta Sport '95    C 3 

 
Zaterdag  14 januari 2012  
Sporthal  Banninghal  
Wedstrijdleiding: R. van Slegtenhorst   

D Poule 28  D Poule 29  

09.00‐11.00 uur   11.00‐13.00 uur  

Olympia                D 1  ‘t Gooi                    D 3 

‘t Gooi                   D 2  Waterwijk             D 1 

Laren'99               D 1  Laren'99                D 2 

BVV'31                  D 2  BVV'31                   D 3 

 
Zaterdag 21 januari 2012 
Sporthal Zuilen  te Utrecht 
Wedstrijdleiding: Jan de Graaf 

F Poule 12  F Poule 13 

09.00‐11.00 uur   11.00‐13.00 uur  

DVSU                     F 1  DVSU                     F 2 

Bunnik '73            F 1  Sv Austerlitz         F 1 

DHSC                     F 1  Odijk                      F 1 

Breukelen             F 1   

 

Zaterdag 14 januari 2012  
Sporthal Sportcampus te Utrecht  
Wedstrijdleiding: René Rietveld 

E Poule 24  E Poule 25 

09.00‐11.00 uur   11.00‐13.00 uur  

Jonathan           E 18  FC De Bilt           E 13 

FC De Bilt          E 14  Delta Sport '95 E 12 

Brederodes      E 5  Brederodes       E 4 

Breukelen         E 4  Breukelen         E 3 
 
Zaterdag 14 januari 2012 
Sporthal Zuilen  te Utrecht 
Wedstrijdleiding: Jan de Graaf 
D Poule 24  D Poule 25 

09.00‐11.00 uur   11.00‐13.00 uur  

Sv Austerlitz        D 2  FC de Bilt             D 3 

Bunnik '73           D 2  Delta Sports '95 D 5 

Delta Sports '95 D 6  Jonathan             D 4 

Sv Zeist                D 2  Breukelen           D 1 
 
Zaterdag  14 januari 2012   
Sporthal ’t Gastland  
Wedstrijdleiding: H. van Tongeren  

D Poule 26     D Poule 27  

09.00‐11.00 uur   11.00‐13.00 uur  

Zeist                      D 1  V.V.A.’71               D 1 

S.V.M.M.              D 3  S.V.M.M.               D 2 

Jonathan              D 4    Jonathan               D 2 

Scherpenzeel      D 1   Odijk                      D 2 
 
Zaterdag  14 januari 2012  
Sporthal  Banninghal  
Wedstrijdleiding: R. van Slegtenhorst   

C Poule 21    C Poule 22 

13.00‐15.00 uur   15.00‐17.00 uur  

Laren                     C 2  ‘t Gooi                    C 4 

Delta sports         C 5  BVV'31                   C 4 

Waterwijk            C 3  Delta sports          C 6 

‘t Gooi                   C 3  Laren                      C 3 
 
Zaterdag 21 januari 2012 
Sporthal  SportCampus te Utrecht 
Wedstrijdleiding: Rene Rietveld 

E Poule 26  E Poule 27 

09.00‐11.00 uur   11.00‐13.00 uur  

FC de Bilt           E 12  FC de Bilt               E 11 

Brederodes       E 3  Delta Sports’95    E 11 

Jonathan            E 17  DVSU                      E 6 

Breukelen          E 2  DHSC                      E 4 
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Poule indeling KNVB Wintertour regio Utrecht e.o.   
  
 
 
 
 

Zaterdag 21 januari 2012 
Sporthal  SportCampus te Utrecht 
Wedstrijdleiding: Rene Rietveld 

E Poule 28  E Poule29  

13.00‐15.00 uur   15.00‐17.00 uur  

FC de Bilt            E 9  Odijk                      E 5 

JSV                       E 2  Delta Sports’95    E 9

Jonathan            E 15  DVSU                     E 5 

DHSC                   E 2  Saestum                E 9 

 
Zaterdag 21 januari 2012 
Sporthal Van Stolberg te Amersfoort 
Wedstrijdleiding: Peter de Jong 

F Poule 16 

12.00‐14.00 uur  

Sv Austerlitz         F 2 

DHSC                     F 2 

Bunnik '73            F 2 

FC De Bilt              F 3 

 
Zaterdag 21 januari 2012 
Sporthal Galgenwaard 2 te Utrecht 
Wedstrijdleiding: C. M. Jacobs/ H. van de Burgt 

F Poule 17  F Poule 18 

09.00‐11.00 uur   11.00‐13.00 uur  

Delta Sport '95     F 2  FC de Bilt              F 1 

Jonathan               F 5  Delta Sport '95    F 1 

Bunnik '73            F 4  Jonathan              F 1 

DHSC                     F 3  Saestum               F 1 

 
Zaterdag  21 januari 2012  
Sporthal ’t Gastland te Rhenen 
Wedstrijdleiding: H. van Tongeren  

F Poule 21  

09.00‐11.00 uur  

S.V.M.M.              F 4    

V.V.A’71               F 3 

D.V.S.A.                F 3 

Jonathan              F 12  

 
Zaterdag  21 januari 2012  
Sporthal  De Twee Marken te Maarn  
Wedstrijdleiding: W. Lauffer 

E Poule 31   E Poule 32 

09.00‐11.00 uur   11.00‐13.00 uur  

Scherpenzeel     E 2  H.D.S.                  E 3 

H.D.S.                  E 2  D.V.S.A.               E 3 

Musketiers         E 1  V.V.A.’71             E 4 

Jonathan            E 6  S.V.M.M.             E 3 

 

Zaterdag 21 januari 2012 
Sporthal  De Hordenhal te Wijk bij Duurstede 
Wedstrijdleiding:  Thomas Nout 

F Poule 14  F Poule 15 

10.00‐12.00 uur   12.00‐14.00 uur  

Jonathan             F 17  FC De Bilt             F 6 

Delta Sports '95 F 10  Delta Sports '95  F 9 

FC De Bilt            F 7  Jonathan              F 16 

Saestum              F 7  Saestum               F 6 
 
Zaterdag 21 januari 2012 
Sporthal Van Stolberg te Amersfoort 
Wedstrijdleiding: Peter de Jong 

B Poule 5 

14.00‐16.00 uur  

HDS                       B 1 

VVA '71                 B 1 

Odijk                      B 1 

Sv Zeist                 B 1 
 
Zaterdag 21 januari 2012 
Sporthal Galgenwaard 2 te Utrecht 
Wedstrijdleiding: C. M. Jacobs/H. van de Burgt 

F Poule 19  F Poule 20 

13.00‐15.00 uur   15.00‐17.00 uur  

Odijk                      F 3  FC de Bilt                 F 2 

Breukelen             F 3  Breukelen                F 2 

Bunnik '73            F 3  Jonathan                  F 3

DEV                       F 2  Saestum                   F 2
 
Zaterdag  21 januari 2012  
Sporthal ’t Gastland te Rhenen 
Wedstrijdleiding: H. van Tongeren 
E Poule 30 

11.00‐13.00 uur  

S.V.M.M.               E 2    

V.V.A’71                E 2 

D.V.S.A.                 E 2 

Jonathan               E 8  

 
Zaterdag  21 januari 2012  
Sporthal  De Twee Marken te Maarn  
Wedstrijdleiding: W. Lauffer  

F Poule 22   F Poule 23  

13.00‐15.00 uur   15.00‐17.00 uur  

H.D.S.                    F 2  S.V.M.M.                F 3 

Jonathan              F 6  D.V.S.A.                  F 2 

Aurora                  F 1  Jonathan                F 8 

S.V.M.M.              F 2  Musketiers            F 2 
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Poule indeling KNVB Wintertour regio Utrecht e.o.   
  
 
 
 
 

Zaterdag  21 januari 2012  
Sporthal  Banninghal  
Wedstrijdleiding: R. van Slegtenhorst   

F Poule 24      F Poule 25 

09.00‐11.00 uur   11.00‐13.00 uur  

Victoria                 F 2  Eemboys                     F 1

BVV'31                  F 2  Olympia                      F 1 

Laren                     F 2  Victoria                       F 3 

‘t Gooi                   F 2  BVV'31                        F 3 

 
Zaterdag  21 januari 2012  
Sporthal  Zielhorst  
Wedstrijdleiding: C. van Blarcum 

F Poule 28      

09.00‐11.00 uur  

Laren'99                F 4 

BVV'31                  F 6 

’t Gooi                   F 5 

Olympia                F 2 

 
Zaterdag  21 januari 2012  
Sporthal  Zielhorst  
Wedstrijdleiding: C. van Blarcum 

D Poule 32      

15.00‐17.00 uur  

‘t Gooi                 D 7 

‘t Gooi                 D 6 

Delta sports       D 12 

Waterwijk          D 4 
 

Zaterdag  21 januari 2012  
Sporthal  Banninghal  
Wedstrijdleiding: R. van Slegtenhorst   

F Poule 26      F Poule 27  

13.00‐15.00 uur   15.00‐17.00 uur  

‘t Gooi                   F 3  BVV'31                    F 5 

Laren'99               F 3  ‘t Gooi                     F 4 

Victoria                 F 4  Victoria                   F 5 

BVV'31                  F 4  Eemboys                F 2 
 
Zaterdag  21 januari 2012  
Sporthal  Zielhorst  
Wedstrijdleiding: C. van Blacum   

D Poule 30      D Poule 31  

11.00‐13.00 uur   13.00‐15.00 uur  

Waterwijk            D 2  Waterwijk             D 3 

‘t Gooi                  D 4  Laren'99                D 4 

BVV'31                 D 4  ‘t Gooi                    D 5 

Laren’99               D 3  Olympia                 D 2 
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Poule indeling KNVB Wintertour regio Amsterdam e.o.   
  
 
 
 
 

Zaterdag 17 december 2011 
Sporthal Onze Gezellen te Haarlem 
Wedstrijdleiding: Yorinn Albers 

F Poule 29     

10.00‐13.00 uur  

Kennemers           F 1 

VSV                        F 3 

ZCFC                      F 1 

VSV                        F 4 

ZCFC                      F 2 

 
Zaterdag 17 december 2011 
Sporthal Blauw‐ Wit te Amsterdam 
Wedstrijdleiding: Rogier Schrama 

F Poule 31    F Poule 32  

13.00‐17.00 uur   13.00‐17.00 uur  

SV Nieuw West             F 1  SV Nieuw West  F 2 

GeuzenMidden 
Meer                               F 1 

GeuzenMidden 
Meer                    F 2 

FC Abcoude                   F 1  FC Abcoude        F 2 

DWV                               F 1  DWV                    F 2 

Amstelveen                   F 1  Amstelveen        F 2 

 
Zaterdag 24 december 2011 
Sporthal Blauw‐ Wit te Amsterdam 
Wedstrijdleiding: Rogier Schrama 

F Poule 33    F Poule 33  

09.00‐13.00 uur   09.00‐13.00 uur  

SV Nieuw West             F 3  FC Abcoude        F 3 

GeuzenMidden 
Meer                               F 7 

DWV                    F 3 

FC Abcoude                   F 4  FC Abcoude        F 6 

DWV                               F 4  DWV                    F 5 

FC Abcoude                   F 7   

 
 
Zaterdag 24 december 2011 
Sporthal de Pijp 2 te Amsterdam 
Wedstrijdleiding: Rohen Candikok 

E Poule 37    E Poule 38  

09.00‐13.00 uur   09.00‐13.00 uur  

SV Nieuw West        E 3  SV Nieuw West     E 4 

GeuzenMidden 
meer                          E 3 

GeuzenMidden 
meer                       E 4 

DWV                          E 4 
 

DWV                       E 3 
 

GeuzenMidden 
meer                          E 6 

GeuzenMidden 
meer                       E 8 

 
 

Zaterdag 17 december 2011 
Sporthal De Waterakkers te Heemskerk 
Wedstrijdleiding: N.N.B. 

F Poule 30    

09.00‐11.00 uur   11.00‐13.30 uur  

ADO’20                F 4  Reigerboys     MF 14 

ODIN’59               F 8  Reigerboys     ME 2 

ODIN’59               F 9  Reigerboys     MC 1 
 
 
 
Zaterdag 24‐12‐2011 
Sporthal Onze Gezellen te Haarlem 
Wedstrijdleiding: Yorinn Albers 

E Poule 33   E Poule 34 

09.00‐11.00 uur   11.00‐13.00 uur  

Haarlem 
Kennemerland     E 3 

VSV                           E 3 

VSV                        E 4  VSV                           E 5 

VSV                        E 7  VSV                           E 6 

ZCFC                      E 1  ZCFC                         E 2 

 
 
 
Zaterdag 24 december 2011 
Sporthal de Pijp 1 te Amsterdam 
Wedstrijdleiding: Rohen Candikok 

E Poule 35    E Poule 36  

09.00‐13.00 uur   09.00‐13.00 uur  

SV Nieuw West     E 1  SV Nieuw West     E 2 

GeuzenMidden 
Meer                       E 1 
 

GeuzenMidden 
Meer                       E 2 
 

DWV                       E 1 
 

DWV                        E 2
 

SV RAP                    E 2 
 

SV RAP                    E 3 
 

 
Zaterdag 24 december 2011 
Sporthal Ookmeer 
Wedstrijdleiding: N.N.B. 

D Poule 33    D Poule 34  

09.00‐13.00 uur   09.00‐13.00 uur  

SV Nieuw West       D 2  SV Nieuw West     D 1 

DWV                         D 4  DWV                       D 1 

DWV                         D 3  SV RAP                    D 2

GeuzenMidden 
meer                         D 6 

DWV                       D 2 
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Poule indeling KNVB Wintertour regio Amsterdam e.o.   
  
 
 
 
 

Zaterdag 24 december 2011 
Sporthal Zeeburg te Amsterdam 
Wedstrijdleiding: N.N.B. 

C Poule 23   C Poule 24 

09.00‐13.00 uur   09.00‐13.00 uur  

SV Nieuw West    C 1  SV Nieuw West       C 2 

GeuzenMidden 
Meer                     C 2 

DWV                         C 3 

Amstelveen 
Heemraad            C 1 

Amstelveen 
Heemraad               C 2 

DWV                      C 1 
 

GeuzenMidden 
meer                         C 4 

 
Zaterdag  07 januari 2012 
Sporthal  Onze Gezellen te Haarlem 
Wedstrijdleiding: Wesley Lagerwey  

D Poule 35   

09.30‐13.30 uur  

Sandow                D 1 

VSV                       D 3 

VSV                       D 4 

VSV                       D 5 

ZOG                      D 1 

ZCFC                      D 1 

 
Zaterdag  14 januari 2012  
Sporthal Onze Gezellen te Haarlem 
Wedstrijdleiding: Wesley Lagerwey  

C Poule 25    C Poule 26 

10.00‐12.00 uur   12.00‐14.00 uur  

EDO                           C 1  VSV                         C 6 

VSV                            C 4  Onze Gezellen       C 1

VSV                            C 5  EDO                        C 2 

Zilvermeeuwen       C 1  VSV                         C 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaterdag 14 januari 2012 
Sporthal Zeeburg te Amsterdam 
Wedstrijdleiding: N.N.B. 

B Poule 6  

09.00‐11.00 uur  

GeuzenMidden 
Meer                     B 1 

DWV                      B 1 

DWV                      B 2 
 
 
 
Zaterdag 07 januari 2012 
Sporthal De Waterakkers te Heemskerk 
Wedstrijdleiding: Mark Postema 

Poule A       Poule B  

 12.00 – 14.00 uur    14.30 – 16.30 uur  

Zilvermeeuwen   B 1  Reigerboys           B 1 

VSV                        B 1  VSV                        B 2 

VSV                        B 3  VSV                        B 4 

  Bloemendaal       B 1 

 
 
 
 
Zaterdag 14 januari 2012 
Sporthal Zeeburg te Amsterdam 
Wedstrijdleiding: N.N.B 

MD Poule 4   

11.00‐13.00 uur  

SV Nieuw West         MD 1 

GeuzenMidden 
meer                            ME 1 

FC Abcoude                ME 1 

FC Abcoude               MD 1 

DWV                            MD 1 
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Poule indeling KNVB Wintertour Alkmaar e.o. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Wedstrijdprogramma  
Het wedstrijdprogramma op wedstrijddatum, op sporthal, per regio en treft u apart aan als bijlagen.  
 
Om snel en eenvoudig uw vereniging en team(s) te vinden in deze PDF bestanden: 
 
In de menubalk bovenin zit een invulvakje met ‘Zoek' of ‘Find’ waarin u woorden en zelfs hele zinnen 
kunt intypen. Met de icoontjes voor ‘Volgende Zoeken' en ‘Vorige Zoeken' kunt u vervolgens van het 
ene zoekresultaat naar het andere springen. 
 
Voorbeeld: 
Naam vereniging: FC De Bilt 
Type in zoek: FC De Bilt (kan ook verkort) en druk op enter 
 
Op vereniging en specifiek team 
Naam vereniging: FC De Bilt F 9 
Type in zoek: FC De Bilt spatie (leeftijdcategorie) spatie (teamnummer) en druk op enter 
Vergeet geen spatie te doen tussen de leeftijdscategorie en het teamnummer. 
 
 
*Het wedstrijdprogramma is onder voorbehoud. Wijzigingen voorbehouden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaterdag 17 december 2011 
Sporthal De Meent        
Wedstrijdleiding: Emile van Beek 

F Poule 35        F Poule 36 

10.00‐12.00 uur   12.00‐14.00 uur  

Alkmaarse Boys   F 1    Alkmaarse Boys    F 2 

Reiger Boys          F 1  Reiger Boys            F 3 

Reiger Boys          F 2  Reiger Boys            F 8 

V.V. Spartanen    F 1  Reiger Boys            F 9  

  V.V. Spartanen      F 2  

 
Zaterdag 07 januari 2012 
Sporthal De Hoornse Vaart  
Wedstrijdleiding: Emile van Beek  

D Poule 36        D Poule 37   

10.00‐14.00 uur   10.00‐14.00 uur  

Reiger Boys          D 1    Reiger Boys          D 2     

Reiger Boys          D 5    V.V. Spartanen     D 1     

V.V. Spartanen    D 2  V.V. Spartanen     D 3     

 
 

Zaterdag 14 januari 2012 
Sporthal De Hoornse Vaart  
Wedstrijdleiding: N.N.B. 

E Poule 39        E Poule 40   

10.00‐12.00 uur   12.00‐14.00 uur  

Alkmaarse Boys  E 1   Alkmaarse Boys    E 3 

Alkmaarse Boys  E 2  Foresters                E 2 

Foresters              E 1    Reiger Boys            E 3 

Reiger Boys          E 1  Reiger Boys            E 8 

Reiger Boys          E 2  Reiger Boys            E 9  
 
Zaterdag 07 januari 2012 
Sporthal De Waterakkers Hal 2  
Wedstrijdleiding: Mark Postema 

C Poule 25        C Poule 26   

12.00‐14.00 uur   14.00‐17.00 uur  

Reiger Boys          C 1    Reiger Boys           C 2  

V.V. Spartanen    C 1  Reiger Boys           C 5 

V.V. Zeevogels     C 1  V.V. Spartanen     C 2 

V.V. Zeevogels     C 2  V.V. Zeevogels      C 1 

  V.V. Zeevogels      C 2 
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9. Scheidsrechters 
Voor de meeste wedstrijden zijn KNVB zaalvoetbal scheidsrechters aangesteld. Zij zullen 
opvoedkundig fluiten: naast scheidsrechter treden ze ook op als opvoeder t.o.v. de zaalvoetbalregels. 
 
Voor de wedstrijden bij de F en E pupillen doen wij een beroep op vrijwilligers (ouders, oudere 
jeugdvoetballers, coaches, etc.) ook kunnen scholieren hiervoor middels de Maatschappelijke Stage 
voor worden ingezet:  
 
De maatschappelijke stage is een unieke kans om kennis te maken met vrijwilligerswerk. Ook de KNVB 
en haar voetbalverenigingen willen hier een bijdrage aan leveren. Het huidige opleidingenaanbod van 
de KNVB kan een mooie manier zijn om invulling te geven aan je maatschappelijke stage. Naast een 
opleiding biedt de KNVB je een maatschappelijke stageplaats aan bij een voetbalvereniging. Voor een 
aantal opleidingen moet een kleine bijdrage betaald worden. Op deze manier maak je kennis met 
vrijwilligerswerk, sociale omgangsvormen, normen/ waarden en om te gaan met verantwoordelijkheid. 
De vereniging levert de begeleiding in de uiteindelijke uitvoering van de maatschappelijke stage.  
 

 
Project 1: Basisopleiding Scheidsrechter Zaalvoetbal 
 
Aantal uren: Vanaf 21 uur (7 bijeenkomsten van 3 uur) 
Leeftijd: Vanaf 16 jaar 
Invulling uren:           

 7 cursusbijeenkomst van 3 uur theorie op een sporthalaccommodatie. Deze worden in de 
avond afgelegd.   

 Het afleggen van een spelregeltoets en het schrijven van een strafrapport 
 2 wedstrijden fluiten onder begeleiding van een praktijkbegeleider.  
 € 45,- ( inclusief cursus materiaal) 

Inhoud: Deze scheidsrechtersopleiding gaat uit van de praktijk. In de sporthal wordt geoefend in het 
leiding geven aan 10 spelers en het toepassen van de spelregels daarbij.  
 
Onderwerpen in de cursus zijn: 
- spelregels zaalvoetbal  
- organisatie en administratie 
- leiding geven aan voetballers  
- blessurepreventie  
- en de praktische toepassing van deze onderwerpen. 
 

 
Project 2: Zaalscheidsrechter II 
 
Aantal uren: 22 uur  
Doelgroep: Scheidsrechters met minimaal twee jaar ervaring. 
Invulling uren:           

 7 cursusbijeenkomsten van 2 ½ uur theorie op school of op de club 
 1 praktijkdag van 4 ½ uur. 
 € 45 (incl. cursusmateriaal) 

Inhoud: De opleiding is bedoeld voor scheidsrechters die minimaal twee jaar ervaring hebben in het 
functioneren als scheidsrechter in het zaalvoetbal en waarvan de verwachting bestaat dat zij in de 
toekomst over de capaciteiten beschikken om wedstrijden op een hoger niveau te leiden. 
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Door praktijk en theorie wordt aandacht besteed aan: 
- het functioneren van de scheidsrechter 
- zelfrapportage 
- verdieping van de spelregels 
- beïnvloedingsfactoren vóór, tijdens en na de wedstrijd 
- waarnemen/interpreteren en beslissen 
- samenwerking tussen scheidsrechter en assistent-scheidsrechters 
- trainingsleer 
- wedstrijdbezoek 
- omgaan met agressie 
 

 
Project 3: Cursus JZVL  
 
Aantal uren: 12 uur (4 bijeenkomsten van 3 uur) 
Doelgroep:   Alle begeleiders van jeugdteams  
Invulling uren:           

 4 cursusbijeenkomsten van 3 uur theorie die in de avond zullen worden gegeven.    
 Het afleggen van een spelregeltoets en het schrijven van een strafrapport 
 2 wedstrijden fluiten onder begeleiding van een praktijkbegeleider.  
 € 60,- ( inclusief cursus materiaal) 

Inhoud: Opleiding voor mensen die jeugdteams begeleiden vóór, tijdens en na de wedstrijden. De cursus gaat uit  
van de praktijk.  
 
Onderwerpen binnen de cursus zijn: 
 

- het begeleiden (coachen) van jeugdzaalvoetballers in de praktijk  
- leeftijdsgroepen van de jeugd en de daarbij behorende karakteristieken 
- blessurepreventie 
- spelregels en de rol als spelleider/scheidsrechter. 
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10. Wedstrijdprotocollen 

10.1 Spelregels Prestatieve Wintertour Zaalvoetbal toernooi 
 
Wedstrijdleiding 
 
In iedere sporthal zijn er 1 of 2 wedstrijdleiders aanwezig. Zij dragen zorg voor het juiste verloop in de 
betreffende sporthal. Uiterlijk 15 minuten voor de aanvang van de poulewedstrijden dienen de teams 
zich te hebben gemeld bij de wedstrijdleiding. De wedstrijdleiding bepaalt op welke speelhelft het, in het 
speelschema, eerstgenoemde team zich opstelt, het andere team neemt de aftrap. De speeltijd van 
een wedstrijd duurt zolang als in het betreffend speelschema staat vermeld, doch kan door de 
wedstrijdleiding worden gewijzigd. Er wordt niet van speelhelft gewisseld. 
Door de wedstrijdleiding wordt indien mogelijk het begin- en het eindsignaal van een wedstrijd gegeven. 
Indien een speler door de scheidsrechter definitief uit het veld is verwijderd, doet de toernooicoördinator 
c.q. wedstrijdleiding een bindende uitspraak over verdere deelname van de speler aan het toernooi. 
 
Scheidsrechters 
 
De wedstrijden zullen worden geleid door scheidsrechters zaalvoetbal van de KNVB. 
De wedstrijdleiding bepaalt bij welke wedstrijden de scheidsrechters zullen worden ingezet.  
 
Kleedruimte 
 
De teams dienen zich om te kleden in de door de wedstrijdleiding toegewezen kleedruimte. Van de 
teamleiders wordt verwacht, dat zij toezicht uitoefenen op het gedrag van hun spelers/speelsters en dat 
de kleedruimte ordentelijk wordt achtergelaten. 
 
Team 
 
Teams van meisjes en jongens, D-pupillen en C-junioren, bestaat uit maximaal 5 spelers, inclusief de 
doelverdediger, alsmede maximaal 5 wisselspelers en een coach/teamleider. 
De gebruikelijke uitrusting van de spelers/speelsters bestaat uit korte broek, shirt in clubkleuren en 
kousen. Het is de doelverdediger c.q. doelverdedigster toegestaan een lange broek te dragen. De 
schoenen moeten zijn goedgekeurd voor het gebruik in sporthallen, over het algemeen zijn schoenen 
met gekleurde zolen niet goedgekeurd. 
Met straatschoeisel is het verboden het speelveld in de sporthal te betreden. 
Indien 2 teams tegen elkaar spelen, waarvan de kleuren te weinig verschillen, dan kan de wedstrijd- 
leiding c.q. de scheidsrechter bepalen, dat er door een der teams gebruik wordt gemaakt van 
afwijkende kleding. Ieder team dient zelf zorg te dragen voor reserve shirts c.q. hesjes.   
 
Wisselspelers/speelsters 
 
Op elk moment mag een aan het spel deelnemende speler/speelster op de daarvoor aangewezen 
plaats gewisseld worden door een wisselspeler/speelster. Er mag alleen gewisseld worden , binnen de 
aan geduide wisselzone op de eigen speelhelft. De wissel kan worden uitgevoerd als de te wisselen 
speler/speelster het speelveld heeft verlaten, ingeval van een blessure mag de te wisselen 
speler/speelster het speelveld op iedere plaats verlaten. De wisselspeler/speelster dient het speelveld 
via de zogenaamde wisselplaats te betreden. 
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Puntentelling 
 
Een overwinning levert 3 punten op, een gelijkspel 1 punt, bij verlies worden geen punten toegekend. 
Het team dat de meeste punten heeft behaald wordt poulewinnaar, indien meerdere teams een gelijk 
aantal punten behalen, dan is het doelsaldo bepalend. Bij een gelijk doelsaldo wordt het team dat de 
meeste doelpunten heeft gescoord winnaar. De poulewinnaars plaatsen zich voor de finalewedstrijden. 
Bij de finalewedstrijden zullen de poulewinnaars uit de voorronden worden ingedeeld in 2 poules, de 
nummers 1 plaatsen zich voor het spelen van een finalewedstrijd om de 1e en 2e plaats, de nrs. 2 van 
iedere poule plaatsen zich voor het spelen van een finalewedstrijd om de 3e en 4e plaats. 
Het team, dat in de finalewedstrijd de meeste doelpunten vóór heeft gemaakt is winnaar. Bij het gelijk 
eindigen van een finalewedstrijd is het doelsaldo uit de finalepoule bepalend, is dat gelijk dan gaat het 
doelsaldo uit de poulewedstrijden meetellen, is dat ook gelijk dan is het aantal gescoorde doelpunten 
van belang, is dat ook gelijk dan is het aantal doelpunten tegen (ook uit de voorwedstrijden) van 
belang, is dat ook gelijk dan rest er niets anders (wegens tijdgebrek kan er niet verlengd worden) dat er  
3 strafschoppen om en om worden genomen. De ploeg die meeste doelpunten uit de strafschoppen 
maakt is winnaar. Is de stand na 3 strafschoppen nog gelijk dan dienen er 3 andere spelers/speelsters 
strafschoppen te nemen. 
 
Regels van het spel 
 
De wedstrijden zullen worden gespeeld volgens de spelregels zaalvoetbal. Voor diegenen die zich voor 
het toernooi in de spelregels willen verdiepen is er een exemplaar van de spelregels zaalvoetbal op het 
districtskantoor te Amsterdam (telefoonnummer 020 – 487 91 76) tegen betaling verkrijgbaar.  
 
In gevallen waarin dit reglement en de spelregels zaalvoetbal niet voorzien beslist de 
toernooicoördinator dan wel bij diens afwezigheid, de wedstrijdleider. 
De besluiten van de toernooicoördinator c.q. de wedstrijdleider zijn bindend. 
 
Protesten tegen beslissingen van de scheidsrechters worden niet in behandeling genomen. 
 
Aansprakelijkheid 
 
De toernooileiding,de wedstrijdleiding, de spelleiders, de sporthalbeheerders alsmede de 
sporthaleigenaren, noch de KNVB kunnen aansprakelijk gesteld worden voor ontstane schade. Hierbij 
is te denken aan deelnemers en bezoekers, alsmede schade aan en het zoekraken van eigendommen 
van deelnemers en bezoekers. 
Mocht er schade worden toegebracht aan de accommodatie of het interieur zal het schadebedrag 
worden verhaald op de schadeveroorzakende vereniging(en). 
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10.2 Spelregels recreatieve Wintertour zaalvoetbaltoernooi                 
Wedstrijdleiding 
 
In iedere sporthal zijn er 1 of 2 wedstrijdleiders aanwezig. Zij dragen zorg voor het juiste verloop in de 
betreffende sporthal. Uiterlijk 15 minuten voor de aanvang van de poulewedstrijden dienen de teams 
zich te hebben gemeld bij de wedstrijdleiding. De deelnemende teams dienen een spelleider ter 
beschikking van de wedstrijdleiding te stellen.  
 
De wedstrijdleiding bepaalt op welke speelhelft het,in het speelschema,eerstgenoemde team zich 
opstelt,het andere team neemt de beginschop. De speeltijd van een wedstrijd duurt zolang als het in 
het betreffende speelschema staat vermeld,doch kan door de wedstrijdleiding worden gewijzigd. Er 
wordt niet van speelhelft gewisseld. Door de wedstrijdleiding wordt het begin- en eindsignaal van een 
wedstrijd gegeven. 
Indien een speler/speelster definitief uit het veld is verwijderd,doet de toernooicoördinator c.q. 
wedstrijdleiding een bindende uitspraak over verdere deelname van de speler/speelster aan het 
toernooi. 
 
Spelleiders 
 
De wedstrijden zullen worden geleid door spelleiders,die door de deelnemende verenigingen ter 
beschikking van de wedstrijdleiding dienen te worden gesteld. 
Een spelleider dient: 

a. tenminste 16 jaar te zijn en lid van de KNVB. 
b. tussen de 14 en 16 jaar, lid van de KNVB en na het volgen van een daarvoor bestemde cursus 

gediplomeerd te zijn voor het leiden van pupillenwedstrijden. 
De wedstrijdleiding bepaalt bij welke wedstrijden de spelleider wordt ingezet. Van de spelleiders wordt 
verwacht dat zij de spelregels soepel d.w.z. in overeenstemming met de leeftijd toepassen. 
De spelleiders dienen zelf voor een fluit te zorgen. 
 
Kleedruimte 
 
De teams dienen zich om te kleden in de door de wedstrijdleiding toegewezen kleedruimte. Van de 
teamleiders wordt verwacht,dat zij toezicht uitoefenen op het gedrag van hun spelers/speelsters en dat 
de kleedruimte ordentelijk wordt achtergelaten. 
 
Team 
 
Een team van meisjes en jongens F-, E- en D-pupillen bestaat uit maximaal 6 
speelsters/spelers,inclusief de doelverdedig(st)er,alsmede 4 wisselspelers en een coach/teamleid(st)er. 
Een team van meisjes en jongens C-junioren bestaat uit maximaal 5 speelsters/spelers,inclusief de 
doel verdedig(st)er alsmede maximaal 5 wisselspeelsters/spelers en een coach/teamleid(st)er. 
De gebruikelijke uitrusting van de speelsters/spelers bestaat uit korte broek,shirt in de clubkleuren 
,kousen en schoenen voor gebruik in sporthallen. Het is de doelverdedig(st)er toegestaan een lange 
broek te dragen. 
De schoenen moeten zijn goedgekeurd voor het gebruik in sporthallen,over het algemeen zijn 
schoenen met gekleurde zolen niet goedgekeurd. Met straatschoeisel is het verboden het speelveld in 
de sporthal te betreden. 
 
Wisselspeelsters/spelers 
 
Op elk moment mag een aan het spel deelnemende speelster/speler op de daarvoor aangewezen 
plaats gewisseld worden  door een wisselspeelster/speler. Er mag gewisseld worden ter hoogte van de 
middenlijn,binnen een afstand van 10 meter aan beide zijden van de zijlijn. De wissel kan worden 
uitgevoerd als de te wisselen speelster/speler het speelveld heeft verlaten,ingeval van een blessure 
mag de te wisselen speelster/speler het speelveld op iedere plaats verlaten. De wisselspeelster/speler 
dient het speelveld via de zogenaamde wisselplaats te betreden 
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Puntentelling 
 
Een overwinning levert 3 punten op,een gelijkspel 1 punt en bij verlies worden er geen punten 
toegekend. Het team dat de meeste punten heeft behaald wordt poulewinnaar,indien meerdere teams 
een gelijk aantal punten behalen,dan is het doelsaldo bepalend. Bij een gelijk doelsaldo wordt het team 
dat de meeste doelpunten heeft gescoord winnaar 
 
Aansprakelijkheid 
 
De toernooileiding,de wedstrijdleiding,de spelleiders,de sporthalbeheerders alsmede de 
sporthaleigenaren,noch de KNVB kunnen aansprakelijk gesteld worden voor ontstane schade aan 
deelnemers en bezoekers,alsmede schade aan en het zoekraken van eigendommen van deelnemers 
en bezoekers. 
 
Mocht er schade worden toegebracht aan de accommodatie of het interieur daarvan,dan zal het 
schadebedrag worden verhaald op de schadeveroorzakende vereniging(en). 

10.3 Spelregels Wintertour Zaalvoetbaltoernooi C-junioren 
voor Meisjes en jongens 

 
Als basis wordt er uitgegaan van de spelregels,die van toepassing zijn bij het zeven tegen 
zeven,waarop in de zaal bijzondere regels van toepassing zijn t.w.: 
 

 het spel begint of wordt hervat,na een doelpunt,met een beginschop in het midden van het 
veld. 

 buitenspel wordt niet toegepast. 
 indien de bal over de zijlijn is gegaan dan dient er te worden ingetrapt i.p.v. ingegooid. Foutief 

genomen intrappen dienen door de andere partij te worden overgenomen 
 hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten genomen. 
 alle overtredingen worden bestraft met een directe vrije schop,waaruit rechtstreeks in het doel 

van de tegenpartij kan worden gescoord. 
 bij vrije schoppen,strafschoppen,hoekschoppen en intrappen dienen de tegenstanders op 

minimaal 3 meter afstand te staan.. 
 bij het raken van het plafond of de spanten dient er door de tegenpartij een intrap te worden 

genomen ter hoogte van de plaats,waar de bal het plafond of de spanten heeft geraakt. 
 uit een intrap,beginschop en een spelhervatting door de doelman,nadat de bal de achterlijn 

heeft overschreden, kan geen doelpunt worden gescoord. 
 bij een spelhervatting door de doelman,nadat de bal de achterlijn heeft overschreden,dienen de 

tegenstanders zich buiten het strafschopgebied te bevinden. 
 bij een overtreding,begaan binnen het strafschopgebied,dient de spelhervatting plaats te vinden 

op de lijn,die het strafschopgebied begrenst. 
 een opzettelijke overtreding, gemaakt ter voorkoming van een doelpunt,dient te worden 

bestraft met een strafschop,te nemen vanaf een op de strafschopgebiedlijn tegenover het 
midden van het doel. 

 een bal,die tijdens het spel,in handen komt  van de doelverdediger/doelverdedigster,zich 
bevindende in het eigen strafschopgebied,mag uit de hand(en) worden weggetrapt. 

 Wordt de bal rechtstreeks in het doel van de tegenstander geworpen of getrapt, dan is 
het geen geldig doelpunt en dient het spel te worden hervat met een doelworp. 

 een bal,die via een tegenstander over de doellijn,tussen het doel en hoekschoppunt,het 
speelveld heeft verlaten,dient door doelverdediger/verdedigster met een worp,staande binnen 
het strafschopgebied in het spel worden gebracht. 

 opzettelijk lichamelijk contact is niet toegestaan. 
 een spelhervatting dient binnen 4 seconden te worden uitgevoerd. 
 bij ernstige misdragingen kan de spelleider een speler/speelster uit het veld verwijderen. 
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 een doorgebroken speler/speelster op onreglementaire wijze een scoringskans ontnemen 
betekent een definitieve veldverwijdering. De definitief verwijderde speler mag door een 
wisselspeler/speelster worden vervangen 

 
In gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de toernooicoördinator,bij diens afwezigheid de 
wedstrijdleiders. De besluiten van de toernooicoördinator c.q. wedstrijdleiders zijn bindend. 
Protesten tegen de beslissingen van de spelleiders worden niet in behandeling genomen.  

10.4 Algemene spelregels Wintertour Zaalvoetbaltoernooi F-, 
E- en D-pupillen voor jongens en meisjes 

 
Als basis wordt er uitgegaan van de spelregels,die van toepassing zijn bij het zeven tegen 
zeven,waarop in de zaal bijzondere regels van toepassing zijn t.w.: 
 

 het spel begint of wordt hervat,na een doelpunt,met een beginschop in het midden van het 
veld. 

 buitenspel wordt niet toegepast. 
 indien de bal over de zijlijn is gegaan dan dient er te worden ingetrapt i.p.v. ingegooid. Foutief 

genomen intrappen dienen door de andere partij te worden overgenomen 
 hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten genomen. 
 alle overtredingen worden bestraft met een directe vrije schop,waaruit rechtstreeks in het doel 

van de tegenpartij kan worden gescoord. 
 bij vrije schoppen,strafschoppen,hoekschoppen en intrappen dienen de tegenstanders op 

minimaal 3 meter afstand te staan.. 
 bij het raken van het plafond of de spanten dient er door de tegenpartij een intrap te worden 

genomen ter hoogte van de plaats,waar de bal het plafond of de spanten heeft geraakt. 
 uit een intrap,beginschop en een spelhervatting door de doelman,nadat de bal de achterlijn 

heeft overschreden,kan geen doelpunt worden gescoord. 
 bij een spelhervatting door de doelman,nadat de bal de achterlijn heeft overschreden,dienen de 

tegenstanders zich buiten het strafschopgebied te bevinden. 
 bij een overtreding,begaan binnen het strafschopgebied,dient de spelhervatting plaats te vinden 

op de lijn,die het strafschopgebied begrenst. 
 een opzettelijke overtreding, gemaakt ter voorkoming van een doelpunt,dient te worden 

bestraft met een strafschop,te nemen vanaf een op de strafschopgebiedlijn tegenover het 
midden van het doel. 

 een bal,die tijdens het spel,in handen komt van de doelverdediger/doelverdedigster, zich 
bevindende in het eigen strafschopgebied,mag uit de hand(en) worden weggetrapt. Wordt de 
bal rechtstreeks in het doel van de tegenstander geworpen of getrapt,dan het geen 
geldig doelpunt en dient het spel te worden hervat met een doelworp. 

 een bal,die via een tegenstander over de doellijn,naast het doel,het speelveld heeft 
verlaten,mag door de doelverdediger/doelverdedigster met een worp,staande binnen het 
strafschopgebied,in het spel te worden gebracht. In plaats van met een worp, kan door de 
spelleider worden toegestaan, bij F- en E-pupillen alsmede bij meisjes 6-9 jaar, dat de bal 
uit de hand door de doelverdediger/doelverdedigster wordt weggetrapt 

 
 
In gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de toernooicoördinator,bij diens afwezigheid de 
wedstrijdleiders. De besluiten van de toernooicoördinator c.q. wedstrijdleiders zijn bindend. 
 
Protesten tegen beslissingen van de spelleiders worden niet in behandeling genomen. 
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11. Protocol voor coaches en begeleiders 
Coaches begeleiden hun team voor, tijdens en na de wedstrijd; 
 
Coaches zorgen dat hun spe(e)l(st)ers zich opstellen in het midden van het veld zodat de speelsters 
voor en na de wedstrijd hun tegenstanders een hand geven, elkaar een prettige wedstrijd toewensen 
en na afloop bedanken; 
 
Coaches proberen hun spe(e)l(st)ers op een rustige wijze te coachen en werken mee aan het goede 
verloop van de wedstrijd; 
 
Bij geconstateerd wangedrag van een spe(e)l(st)er wisselt de coach onmiddellijk de betreffende 
spe(e)l(st)er; 
 
Coaches informeren hun speelsters over het protocol en beïnvloeden hun spe(e)l(st)ers in positieve zin 
over de omgang met de tegenstander en scheidsrechter; 
 
Coaches zijn op de hoogte van de spelregels van het zaalvoetbal.  
 
 

12. Protocol voor scheidsrechters 
De scheidsrechter wacht in het midden van het veld met zijn gezicht naar de wedstrijdtafel op de beide 
teams. Zodra de scheidsrechter op het veld staat, begint de tijd te lopen. Het is dus belangrijk om snel 
klaar te staan, zodat er zoveel mogelijk wedstrijdminuten op de klok blijven staan om te voetballen; 
 
Het uitspelende team loopt langs de scheidsrechter en de tegenstander om een hand te geven en 
wensen elkaar een prettige en sportieve wedstrijd; 
 
Scheidsrechters fluiten duidelijk en direct, streng en rechtvaardig en voorkomen lichamelijk contact in 
de wedstrijd en geven tijdstraffen zoals aangeven in de spelregels zaalvoetbal. Met die uitzondering dat 
de tijdstraffen i.v.m. de korte duur van de wedstrijden respectievelijk 1 minuut voor geel en 2 minuten 
voor rood zijn; 
 
Scheidsrechters zijn duidelijk waarneembaar door hun kleding; 
 
Scheidsrechters fluiten opvoedkundig: naast scheidsrechter treden ze ook op als opvoeder t.o.v. de 
zaalvoetbalregels. 
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