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Jaarvergadering  

 
De 27e competitie loopt al 
enkele weken  en tot tevredenheid van  het 
bestuur. Toch zijn er altijd zaken voor 
verbetering vatbaar. Daarom is het zaak om 
alert te blijven. Te luisteren naar reacties  van én 
door spelers en coaches.  
 
Graag wil ik nog even terug komen op de 
algemene vergadering van 3 oktober . Deze 
stond in het teken van wisseling bestuursleden. 
Het moet mij toch van het hart dat de 
belangstelling ver onder de maat was. Terwijl dit 
toch een zeer belangrijk punt is voor de 
continuïteit van het zaalvoetbal. Het bestuur 
vraagt zich dan ook af of het zin heeft om ooit 
nog algemene/jaarvergaderingen uit te 
schrijven. We kunnen wellicht de conclusie 
trekken dat we het goed doen. Maar ook dat de 
interesse in bestuurlijke beslommeringen zeer 
gering is. Toch zal er dit jaar nog een voorzitter 
moeten komen. Tot op heden is er nog geen 
geïnteresseerde gevonden voor deze 
verantwoordelijke functie. Het bestuur blijft 
zoeken naar een oplossing. Temeer naar 
aanleiding van het beschikbaar komen naar 
meerdere functies in de komende drie jaar. Het 
huidige bestuur functioneert uitstekend maar is 
van mening dat na 27 jaar (Wim Nederpel),  en 
20 jaar (Henk Oppenhuis en Han Jans) het tijd 
wordt voor verjonging van het bestuur. Zeker 
gezien de ontwikkelingen in het hedendaagse 
zaalvoetbal, de ontwikkelingen op bestuurlijk  
niveau, dat verregaande verantwoording eist. 
Ook het denken van onze steeds jongere 
zaalvoetballers eist zo zijn aanpassing. Het 
bestuur is van mening dat een verjonging dan 
ook zeer wenselijk en essentieel is. 
Ik wil benadrukken dat het beschikbaar komen 
van drie functies in de komende driejaar niet 
wordt ingegeven wegens onplezierig werken. 
Sterker nog: De sfeer in het bestuur is 
uitstekend. Ieder geeft zich voor de volle 100%. 
Daar wil ik mijn mede bestuursleden dan ook 
heel hartelijk voor danken  en een groot 
compliment voor maken. 

 

 
 
Ik hoop dat we enkele jongeren kunnen 
interesseren voor de  functies die de komende 
jaren vrij komen. 
 
Met sportieve groet, 
Wim Nederpel. 
 

De notulen van de Algemene vergadering van 3 

oktober 2011 zijn te vinden op de website. Of 

klik hier.  

 

Telefoonnummer 
Wedstrijdsecretariaat  

Het Wedstrijdsecretariaat is bereikbaar onder 

het nieuwe nummer 06-57655908, mocht Ron 

niet in staat zijn om zijn telefoon op te pakken 

wordt er op de voicemail doorverwezen naar 

een ander nummer.  

Dit is echter alleen voor noodgevallen.  

Bij voorkeur dient er -tijdig-contact te worden 

gezocht via mail. (wedstrijd@recreatievoetbal.nl) 

 
 
Schildersbedrijf J. Wokke 
Topscoorderstrofee 

 
De stand om de Schildersbedrijf J. Wokke 
topscoorderstrofee per 13 november 2011: 
 
Leo Burghart (SDV installatie) 14 
Danny Kroon (De Jong Betonkelders) 13 
Wessel Seal (Victoria Athletics) 13 
Jordy van Eekelen (Decora Decasa) 12 
Emiel Bramer (Kelfort United) 11 
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Speler/coachverklaring 
 
Vanaf 1 januari wordt er niet meer 
gewaarschuwd bij het niet, niet volledig of te laat 
inleveren van het betreffende formulier. Het 
huishoudelijk reglement wordt met ingang van 
dit nieuwe kalenderjaar zonder pardon 
toegepast.  
 
 

Zaaldienst 
 
De zaaldienst bestaat uit twee personen welke 
aanwezig zijn vanaf 18:45 tot 23:00 uur. Zij 
houden de administratie bij, assisteren of 
vervangen de scheidsrechter en assisteren bij 
een calamiteit. 
Bij het niet voldoen aan de voorwaarden worden 
de sancties conform het huishoudelijk reglement 
toegepast. 
Op de website kun je zien wanneer jouw team 
zaaldienst heeft. 
 
Programma beker (let op wedstrijd 2 van beide 
avonden zijn omgedraaid), op de website staat 
het ook al goed. 
 

 

Scheidsrechter en de spelregels 
Graag wil ik wat kwijt ten aanzien van de 
scheidsrechters en de spelregels. 
Iedereen weet dat aan ons spelletje regels 
verbonden zijn, net zoals ons hele leven een 
spel is met regels, verplichtingen en 
verantwoordelijkheden; Zo ook het zaalvoetbal. 
Regels nodigen altijd uit om overtreden te 
worden. Maar neem daar wel de consequenties 
van. Dat is al een sport op zichzelf! 
Als men aan een spel mee doet, dan mag men 
er van uitgaan dat men op de hoogte is van de 
regels. Indien dit niet het geval is dan zult u 
zeker hier problemen van ondervinden. Deze 
moet u dan niet in de schoenen schuiven van 
onze bestuursleden, en scheidsrechters die, 
waar ik van overtuigt ben, naar eer en geweten 
de fluit hanteren.  
Wat mij in het verleden opviel en nu weer opvalt 
is dat een scheidsrechter die de regels zeer 
consequent hanteert altijd een @$%@ is.  
Onze scheidsrechters doen hun uiterste best 
maar het wordt hen soms onmogelijk gemaakt 
om hun wedstrijden goed te fluiten. De oorzaak 

hier van ligt in het feit dat iedere benadeelde 
speler altijd vindt dat hij zelf gelijk heeft. Ook al 
kent hij zelf de regels niet. Volgens hem zit De 
Scheids er altijd naast.  
Beste mensen: Als ik mijn wedstrijden fluit wil ik 
zo min mogelijk fluiten en iedereen zoveel en zo 
lang mogelijk door laten spelen. Men noemt dit 
‘In de geest van de wedstrijd fluiten’, welke 
geest??????? Het liefst zou ik helemaal niet 
fluiten en de spelers zelf hun 
verantwoordelijkheid geven. Helaas is dat niet 
mogelijk.  
Het risico hiervan is dat dit nogal eens fout 
afloopt. Ik denk hierbij aan het toepassen van de 
voordeelregel, de cornerbal en de uitbal.  
Het valt mij op hoe slecht het gesteld is met de 
spelregelkennis en de kennis over het speelveld. 
Wat hoort bij het veld, bij het doelgebied en 
vooral de afstand ( 5 mtr ) en de 4 seconden is 
ook zo een mooi onderdeel.  Dan hebben we het 
nog niet over de grootste frustratie in de zaal, 
het terugspelen op de doelman. Wanneer is een 
bal uit? Zelfs dit simpele spelregelonderdeel 
wordt door slechts enkelen beheerst.  
Indien U een overtreding begaat, accepteer dan 
de straf.   
We hebben de afgelopen weken op het 
allerhoogste niveau kunnen zien hoe moeilijk het 
is om in een fractie van een seconde een 
beslissing te moeten nemen.  
Ik blijf er bij; Het zaalvoetbalspelletje is en wordt, 
wat u er zelf van maakt! 
Toch waag ik mij ook om enkele adviezen te 
geven; 
We moeten het met elkaar doen. Praat eens met 
de scheidsrechter na afloop. Niet onder druk 
maar ontspannen. Ga niet in discussie indien u 
boos bent of gefrustreerd. Dat werkt niet.  Laat 
eerst uw emotie zakken. Tel eerst tot tien. 
De scheidsrechters wil ik vragen om (gezien de 
spelregelkennis van onze zaalvoetballers) niet te 
snel een kaart te treken, maar leg desnoods uit 
wat u constateerde en geef de spelers de 
gelegenheid om zich te herstellen. 
Kent u het spotje op de TV van de man en 
vrouw die als bezetenen langs de lijn staan te 
schreeuwen. Waarna de vraag wordt gesteld, 
‘Hoe was je week?’. 
Steek je energie in een sportieve wedstrijd! 
 
Wim Nederpel. 
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                                     Bekerwedstrijden  
Ronde 1 - uitslagen: 
Horizon Koeriers - Wokke 3 - 3 
PD personeel - REYEZ! 4 - 2 
New Basic - TOP Ted Hof 11 - 2 
Dicks Vage Kennissen - Spaansen 2 - 1 
Yob Boys - Smaak Enzo 1 - 4 
Over de Top - Grontmij 2 - 4 
SNA/Bouwbedr Schulte - Lasent/DeVerseKippen 3 - 3 
Heertjes/Albinoring3 - SDV installatie 2 - 7 
De Bolle Buik 2 - Esdegé-Reigersdaal 1 - 3 
Reiber Service - Het Raadhuis 2 - 3 
Jos Kamp Ass. 2 - Schildersbedrijf Mol 2 - 2 
Borstelwerken.nl - Dekker Chrysanten 2 - 3 
Jos Kamp Ass. 1 - Cafe de Amstel 2 - 2 
Victoria Athletics - SKEEF 1 - 6 
CDV Communicatie - Kelfort United 4 - 4 
Heertjes/Albinoring1 - De Jong Betonkelders 1 - 1 

 

Programma Ronde 2 
 
Donderdag 5-01-2012 Waardergolf 
zaaldienst: Borstelwerken.nl 
18:55 Smaak Enzo - Anton Constructiew.  
19:25 SKEEF - Decora Decasa  
19:55 SNA/Bouwbedr Schulte - Banosol  
20:25 SDV installatie - Kieskeurig  
20:55 Esdegé-Reigersdaal - GB  
21:25 PD personeel - Snijder Sfeerverw.  
21:55 New Basic - De Bolle Buik 1  
22:25 Dicks Vage Kennissen - Wil Stoop  
 
Zaterdag 14-01-2012 Deimoshal 
zaaldienst: Yob Boys 
18:55 Jos Kamp Ass. 1 - Skabouw  
19:25 Grontmij - De Spieghel Meubelen  
19:55 CDV Communicatie - Chelsea  
20:25 Heertjes/Albinoring1 - Heertjes/Albinoring2  
20:55 Wokke - Latinos  
21:25 Het Raadhuis - De Hooge Waerder  
21:55 Jos Kamp Ass. 2 - Renses Automobiel  
22:25 Dekker Chrysanten - Berndt Plafonds  

 

 
Jan Bleeker 
 
Jan Bleeker is geopereerd aan zijn knie. De 
operatie is goed verlopen, er is een stukje 
kraakbeen verwijderd en schoongemaakt. Jan 
heeft goede hoop dat hij na de winterstop weer 
kan fluiten.  
Vanaf deze plaats wensen wij Jan beterschap 
en een spoedig herstel toe! 

Stand per 13 november 2011 
L'Arcade Administratie cup  
(A-poule) 
 Team naam Wed W G V Pt Saldo Opm. 
1. Kieskeurig 5 4 0 1 12 6  
2. De Hooge Waerder 5 3 1 1 10 13  
3. GB 5 3 1 1 10 8  
4. Chelsea 5 3 0 2 9 13  
5. Heertjes/Albinoring2 5 3 0 2 9 1  
6. Het Raadhuis 5 2 1 2 7 1  
7. New Basic 5 2 1 2 7 1  
8. Heertjes/Albinoring1 5 2 0 3 6 -3  
9. De Spieghel Meubelen 5 2 0 3 6 -4  
10. Smaak Enzo 5 1 1 3 4 -4  
11. Jos Kamp Ass. 1 5 1 1 3 4 -10  
12. PD personeel 5 1 0 4 3 -22  
 

 

De Jong Ursem Betonkelders cup  
 (B-poule) 
 Team naam Wed W G V Pt Saldo Opm. 
1. De Jong Betonkelders 6 5 1 0 16 23  
2. SDV installatie 6 4 0 2 12 16  
3. Anton Constructiew. 6 4 0 2 12 6  
4. Spaansen 6 3 1 2 10 -3  
5. Renses Automobiel 6 3 1 2 10 -9  
6. REYEZ! 6 2 1 3 7 2  
7. Berndt Plafonds 6 2 1 3 7 0  
8. Horizon Koeriers 5 2 0 3 6 -2  
9. De Bolle Buik 1 6 2 0 4 6 -7  
10. Lasent/DeVerseKippen 5 2 0 3 6 -9  
11. De Bolle Buik 2 5 1 1 3 4 -8  
12. Wil Stoop 5 1 0 4 3 -9  

 
Banosolcup (C-poule) 
 Team naam Wed W G V Pt Saldo Opm. 
1. Latinos 6 6 0 0 18 21  
2. SKEEF 6 4 1 1 13 9  
3. Over de Top 6 4 1 1 13 9  
4. Decora Decasa 6 4 0 2 12 27  
5. Yob Boys 6 3 1 2 10 -1  
6. Snijder Sfeerverw. 6 3 0 3 9 5  
7. Esdegé-Reigersdaal 6 3 0 3 9 -7  
8. Schildersbedrijf Mol 6 2 1 3 7 -9  
9. SNA/Bouwbedr Schulte 6 2 1 3 7 -11  
10. Dicks Vage Kennissen 6 1 0 5 3 -10  
11. Dekker Chrysanten 6 1 0 5 3 -12  
12. Wokke 6 0 1 5 1 -21  

 
 DeZa Gevelelementen cup  
(D-poule)  
 Team naam Wed W G V Pt Saldo Opm. 
1. Kelfort United 6 4 1 1 13 10  
2. Banosol 6 4 1 1 13 6  
3. TOP Ted Hof 6 4 1 1 13 3  
4. Grontmij 6 4 0 2 12 9  
5. Jos Kamp Ass. 2 6 3 1 2 10 1  
6. Cafe de Amstel 6 3 0 3 9 7  
7. Borstelwerken.nl 5 3 0 2 9 -3  
8. Heertjes/Albinoring3 6 2 0 4 6 -7  
9. Victoria Athletics 6 2 0 4 6 -10  
10. Reiber Service 6 1 1 4 4 -3  
11. CDV Communicatie 6 1 1 4 4 -6  
12. Skabouw 5 1 0 4 0 -7 -3 
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