
Programma F-pupillen Zaalvoetbal 2015-2016 
 
Sportzaal  "De Kamp"  Tel. 0523-262597 
Beheerder: Rik van Duren: 06-20621620 
Dr. A. Schweitzerlaan 1 Hardenberg 
 
 
 
Poule indeling: 
 
Poule F1:  
     
HHC   F1 
Hardenberg’85 F1 
Gramsbergen  F1 
Marienberg F1 
JCLE  F1 
      
         
 
Speeldagen (alle dagen zijn zaterdagen van 8.00 tot 10.00 uur): 
 
Poule F1 
 
 12  December   2015 
 9 Januari        2016 
30 Januari        2016 
 
 
 
 
 
 
 
Zaalregels: 
Er wordt  gespeeld met  een cent rale t ijdwaarneming. De klok wordt  na af loop 
van een wedst rijd onmiddellijk weer gest art  voor de volgende wedst rijd. De 
nieuwe t eams moet en zich na oproep daarom zo snel mogelijk op het  veld 
begeven voor de volgende wedst rijd.  
De eerst genoemde t eams spelen op het  t huisveld ( links)  en t rappen af .  



 
Ongeveer 1  a 2 minut en voor aanvang van de volgende wedst rijd worden de 
t eams omgeroepen om in de zaal plaat s t e nemen. Teams die niet  spelen 
worden verzocht  om op de t ribune of  in de kant ine plaat s t e nemen. 
De wedst rijdjes worden geleid door A-, B-, en/ of  C-junioren van Hardenberg 
’85 die worden begeleid door de zaalleiding. Event uele op- of  aanmerkingen 
op de wedst rijdleiding dient  met  de zaalleiding t e worden besproken (dus niet  
met  de jeugdige scheidsrecht ers) .  
De uit slagen worden door de t ijdwaarneming en de zaalleiding bijgehouden. 
 
Er moet  door elk t eam eenmalig (op de 1e speeldag) een spelerslijst  bij de 
zaalleiding ingeleverd worden. Voor het  zaalt eam gelden dezelfde 
leef t ijdsgrenzen als op het  veld. Verleende dispensat ies blijven geldig. Er 
mogen maximaal 2  dispensat iespelers t egelijk in het  veld st aan.  
 
De spelregels worden soepel gehant eerd, st raf fen st aat  hierbij niet  voorop.  
 
Er wordt  met  een t eam van 6  spelers ( 1  doelverdediger en 5  veld-
spelers)  gespeeld.   
Er mag onbeperkt  doorgewisseld worden. Een nieuwe speler mag pas in het  
veld komen als de t e wisselen speler het  veld verlat en heef t .  
 
De doelverdediger mag, als hij zich in zijn eigen st rafschopgebied bevindt , een 
t erugspeelbal van een eigen speler wel in de handen pakken. De 
doelverdediger moet  onder- of  bovenhands uit gooien(of  uit rollen), nadat  de 
bal acht er is geweest .  
 
Bij een spelhervat t ing moet  de bal binnen 4 sec. gespeeld worden. Gebeurt  
dit  niet  dan kan de scheidsrecht er dit  best raf fen met  een vrije t rap. Er kan 
gescoord worden vanaf  het  hele veld, dus ook vanaf  eigen helf t .  
 
Raakt  de bal het  plafond, dan wordt  een vrije t rap t oegekend. Vanuit  een vrije 
t rap kan recht st reeks gescoord worden. Gaat  de bal over de zijlijn dan wordt  
het  spel hervat  met  een int rap, hieruit  kan niet  recht st reeks gescoord 
worden.  
 
De muur aan de overz ijde van de zaal is onderdeel van het  
speelveld,  hier wordt  dus geen int rap gegeven.   
 
Wanneer een t eam niet  opkomt  voor een t e spelen wedst rijd,is de wedst rijd 
met   
0-3 verloren. 
 
In geval van onvoorziene omst andigheden, beslist  de zaalleiding. 
We hopen op een heel plezierig en sport ief  t oernooit je, waarbij het  spelplezier 
van de spelert jes voorop st aat . 
 
Cont act personen:  Raymondo Klink, rvklink@kpnmail.nl,            06-14876826 
   Pet er Gerholt , pet er__1990@hot mail.com, 06-17362316 

F-pupillen zaalvoetbalcompetitie 
 
 

mailto:peter__1990@hotmail.com


 Vereniging         
 
 Team          
 
 Leider(s)         
          
 Aanvoerder          
  
 
 Deze teamopgave is geldig voor de gehele zaalcompetitie.  
 Graag ingevuld op de 1e speeldag inleveren bij de zaalleiding. 
 

 Naam speler Geboortedatum speler 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   
 
 
 
 
 
 
 
 
POULE F 1   
     
 Team 
1 HHC   F1 
2 Hardenberg’85 F1 
3 Gramsbergen  F1 



4 Marienberg  F1 
5 JCLE  F1 

 
 
Zaterdag 12 December: 
 
tijd wedstrijd uitslag 
8.00 – 8.11 HHC  F1 Gramsbergen - 
8.11 – 8.22 Marienberg F1 JCLE - 
8.22 – 8.33 Hardenberg’85  HHC  F1 - 
8.33 – 8.44 Gramsbergen JCLE - 
8.44 – 8.55 Marienberg F1 Hardenberg ‘85 - 
8.55 – 9.06 HHC  F1 JCLE - 
9.06 – 9.17 Gramsbergen Hardenberg’85 - 
9.17 – 9.28 Marienberg HHC  F1 - 
9.28 – 9.39 JCLE Hardenberg’85 - 
9.39 – 9.50 Gramsbergen Marienberg - 
 
   
 
 Team Punten Doelsaldo  
1 HHC   F1  - 
2 Hardenberg’85 F1  - 
3 Gramsbergen  F1  - 
4 Marienberg  F1  - 
5 JCLE  F1  - 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
POULE  F1  
     
 Team 
1 HHC   F1 
2 Hardenberg’85 F1 
3 Gramsbergen  F1 
4 marienberg F1 
5 JCLE  F1 

 
 



 
Zaterdag 9 Januari   
 
tijd wedstrijd uitslag 
8.00 – 8.11 HHC  F1 Gramsbergen - 
8.11 – 8.22 Marienberg F1 JCLE - 
8.22 – 8.33 Hardenberg’85 HHC  F1 - 
8.33 – 8.44 Gramsbergen JCLE - 
8.44 – 8.55 Marienberg F1 Hardenberg’85 - 
8.55– 9.06 HHC  F1 JCLE - 
9.06 – 9.17 Gramsbergen Hardenberg’85 - 
9.17 – 9.28 Marienberg F1 HHC  F1 - 
9.28 – 9.39 JCLE Hardenberg’85 - 
9.39 – 9.50 Gramsbergen Marienberg F1 - 
 
 
 
   
 Team Punten Doelsaldo  
1 HHC   F1  - 
2 Hardenberg’85 F1  - 
3 Gramsbergen  F1  - 
4 Marienberg F1  - 
5 JCLE  F1  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POULE  F1   
     
 Team 
1 HHC   F1 
2 Hardenberg’85 F1 
3 Gramsbergen  F1 
4 Marienberg F1 
5 JCLE  F1 

 
 
 
Zaterdag  30 Januari   
 
tijd wedstrijd uitslag 
8.00 – 8.11 HHC  F1 Gramsbergen - 



8.11 – 8.22 Marienberg F1 JCLE - 
8.22 – 8.33 Hardenberg’85 HHC  F1 - 
8.33 – 8.44 Gramsbergen JCLE - 
8.44 – 8.55 Marienberg F1 Hardenberg’85 - 
8.55– 9.06 HHC  F1 JCLE - 
9.06 – 9.17 Gramsbergen Hardenberg’85 - 
9.17 – 9.28 Marienberg F1 HHC  F1 - 
9.28 – 9.39 JCLE Hardenberg’85 - 
9.39 – 9.50 Gramsbergen Marienberg  - 
 
  
 
 Team Punten Doelsaldo  
1 HHC   F1  - 
2 Hardenberg’85  - 
3 Gramsbergen  F1  - 
4 Marienberg  F1  - 
5 JCLE  F1  - 
 
 


