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Inschrijving seizoen 2011-2012 
 
De inschrijving voor het nieuwe seizoen is weer 
begonnen. Alle contactpersonen hebben 
inmiddels een inschrijfformulier per mail 
ontvangen. Vul hem in en stuur hem tijdig retour. 
Na betaling van het inschrijfgeld is de 
inschrijving compleet. Let op: De brief bij het  
inschrijfformulier is dit jaar tevens de factuur 
voor het voldoen van het resterende bedrag! 
Hiervoor ontvang je dus geen aparte factuur 
meer. Wij hopen jullie ook komend seizoen weer 
te mogen verwelkomen om er een leuk, gezellig 
en sportief jaar van te maken! 

 
 
Website 
 
Op de website van de Stichting kun je alle 
relevante documenten downloaden. Tevens kun 
je in de map ‘Kaartenbak’ de straffen van alle 
spelers vinden. Zo hoef je niet te gissen naar 
een straf en staat alles vastgelegd. 
Ook het inschrijfformulier, de speler-
coachverklaring en de ouderverklaring voor 
spelers onder de 18 jaar kun je hier vinden en 
downloaden. 
Misschien wel het belangrijkste document, het 
Huishoudelijk Reglement van de Stichting 
ontbreekt hier uiteraard ook niet. Lees dit zo af 
en toe eens door en weet waaraan je je hebt 
verbonden! 
 
 

Laatste avond – Prijsuitreiking 
 
Vrijdag 20 mei hebben we onze jaarlijkse 
prijsuitreiking in de Deimoshal, aanvang is 21.45 
uur. 
Op deze avond zullen tevens de play-off 
wedstrijden en de bekerfinale plaatsvinden. 
Ook jij bent welkom!

Laatste nieuws :  
 
Wedstrijdverslagen, uitslagen en ander  
nieuws is te vinden op:  
www.recreatievoetbal.nl. 
 
Hier is tevens de laatste versie van het 
Huishoudelijk Reglement te vinden! 
 
Wedstrijdverslagen kunt u ook lezen op:  
www.compleetfm.nl en www.webregio.nl.  
 
 

 
 
en in het Heerhugowaards Nieuwsblad en 
in Alkmaar op Zondag, beiden uitgegeven 
door Rodi media.  
(www.rodimedia.nl)  
 
En op Heerhugowaard A Live!: 
http://www.heerhugowaardalive.nl  
 

 
Schildersbedrijf J. Wokke 
Topscoorderstrofee 

 
De stand om de Schildersbedrijf J. Wokke 
topscoorderstrofee per 1 april 2011: 
 
Jeroen v Stralen. (De Hooge Waerder Acc.) 40 
Goulart Junior (Snijder Sfeerverwarming) 38 
Patrick Wijte (Anton Technische Dienstverl.) 29 
Robert Shellard (Kieskeurig) 28 
Timo Krab (Decora de Casa) 28 
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          Bekerwedstrijden  
Ronde 3 - uitslagen: 
Kieskeurig - Spaansen 8 - 0 
't Raethuys - Yob Boys 4 - 0 
GB  - Berndt Plafontmontage 3 - 4 
PD Personeel - De Heertjes/Alb Trouwr 2 4 - 4 
Anton Technische Dienstverl. - Chelsea 2 - 2 
New Basic - De Jong Betonkelders 2 - 5 
Decora de Casa - SDV installatietechniek 2 - 5 
Grontmij - De Hooge Waerder Acc. 3 - 9 

 

¼-finale - uitslagen: 
Berndt Plafontmontage - PD Personeel 2 - 5 
SDV installatietechniek - De Hooge Waerder Acc. 1 - 5 
Anton Technische Dienstverl. - De Jong Betonkelders 5 - 4 
't Raethuys - Kieskeurig 1 - 3 
 

½-finale - uitslagen: 
PD Personeel - De Hooge Waerder Acc. 1 - 9 
Anton Technische Dienstverl. - Kieskeurig 4 - 2 

 
 

Programma finale 
 
Vrijdag 20-05-2011 Deimoshal 
zaaldienst: Cafe de Amstel 
(19:00-20:35 play off-wedstrijden) 
 
20:35 De Hooge Waerder Acc. - Anton Technische Dienstverl. 

 

Stand per 1 april 2011 
Bouwbedrijf Ted Groot cup  
(A-poule) 
 Team naam Wed W G V Pt Saldo Opm. 
1. GB 18 15 0 3 45 46 PK1, 
2. De Hooge Waerder Accountants 18 14 1 3 43 46  
3. Chelsea 18 12 1 5 31 50 -6 
4. Kieskeurig 18 9 3 6 30 25  
5. De Heertjes / Albino Trouwr. 1 17 8 0 9 24 -14  
6. 't Raethuys 17 7 2 8 23 -5  
7. Smaak Enzo 18 6 4 8 22 -22  
8. New Basic 18 6 1 11 19 -27  
9. Jos Kamp Assurantien 1 18 5 3 10 18 -20  
10. PD Personeel 18 5 5 8 17 -28 -3 
11. REYEZ! 18 5 2 11 17 -31  
12. Spaansen 18 3 2 13 11 -20  
 

 

De Jong Ursem Betonkelders cup  
 (B-poule) 
 Team naam Wed W G V Pt Saldo Opm. 
1. De Heertjes / Albino Trouwr 2 18 10 7 1 37  38  
2. De Spieghel Meubelen 18 10 5 3 35 27  
3. Renses Automobielbedrijven 18 11 1 6 34 13 PK1, 
4. Horizon Transport & Koeriersd. 18 9 3 6 30 15  
5. De Bolle Buik 1 17 7 6 4 27 19  
6. Lasent De Verse Kippen 18 8 2 8 26 -16  
7. SDV installatietechniek 16 7 4 5 25 7  
8. De Jong Betonkelders 18 7 4 7 25 -2  
9. De Bolle Buik 2 18 5 3 10 18 -18  
10. Esdegé-Reigersdaal 18 5 2 11 17 -10  
11. Schildersbedrijf Mol 17 4 1 12 13 -35  
12. SKEEF cable ski and more.... 18 3 2 13 11 -38  

 
Banosolcup (C-poule) 
 Team naam Wed W G V Pt Saldo Opm. 
1. Anton Technische Dienstverl. 18 18 0 0 54 95 PK1, 
2. Berndt Plafontmontage 18 12 1 5 37 22  
3. Decora de Casa 18 10 2 6 32 17  
4. Wil Stoop Assurantien 18 10 3 5 30 4 -3, 
5. FC Supermen United 18 9 2 7 29 -4  
6. Dicks Vage Kennissen 18 9 1 8 28 17  
7. Dekker Chrysanten 18 7 3 8 24 5  
8. Schildersbedrijf J. Wokke 18 6 2 10 20 -15  
9. Damclub SNA/Bouwbedr. Schulte18 5 3 10 18 -22  
10. Moviecritics.nl 18 4 2 12 14 -23  
11. Reiber Service 18 3 3 12 12 -43  
12. TOP Ted Hof 18 3 2 13 11 -53  

 
 DeZa Gevelelementen cup  
(D-poule)  
 Team naam Wed W G V Pt Saldo Opm. 
1. Snijder Sfeerverwarming 17 14 0 3 42 37  
2. Latinos 16 12 3 1 39 36  
3. Yob Boys 17 12 1 4 37 34  
4. Jos Kamp Assurantien 2 16 8 1 7 25 -4  
5. Kelfort United 17 7 2 8 23 5  
6. Cafe de Amstel 16 5 1 10 16 -4  

 
1. Skabouw 17 10 2 5 32 18  
2. Banosol 17 7 4 6 25 -1  
3. Grontmij 16 7 1 8 19 -6 -3 
4. van Dijk Borstelwerken.nl 16 3 0 13 9 -30  
5. zvv CDV Communicatie 17 2 2 13 8 -60  
6. Victoria Athletics 16 3 1 12 7 -25 -3 
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Hans Roosloot 
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