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Play-offwedstrijden / 
Promotie/degradatie 
 
De regeling ziet er als volgt uit: 
Poule A: 
Nummer 10 speelt Play Off A/B. 
Nummer 11 en 12 Degraderen. 
  
Poule B: 
Nummer 1 en 2 promoveren. 
Nummer 3 speelt Play Off A/B. 
Nummer 10 speelt Play Off B/C. 
Nummer 11 en 12 Degraderen. 
 
Poule C: 
Nummer 1 en 2 promoveren. 
Nummer 3 speelt Play Off B/C. 
Nummer 11 speelt Play Off C/D. 
Nummer 12 Degradeert. 
 
Poule D: 
Nummer 1 en 2 promoveren. 
Nummer 3 speelt Play Off C/D. 
 
Omdat er nog een speelronde gespeeld dient te 
worden is de invulling van de play offwedstrijden 
op vrijdag 20 mei nog niet bekend. De 
wedstrijden worden tussen 19:00 en 20:30 uur 
gespeeld. Op de website staat het programma 
zodra deze bekend is.  
 
 

          Bekerwedstrijden  
 

Programma finale 
 

Op vrijdag 20-05-2011 wordt om 20:35 uur in de  
Deimoshal de finale om de de Proja Beker 
gestreden. 
De Hooge Waerder Accountants nemen het op 
tegen Anton Technische Dienstverlening. 
Scheidsrechter is Jan de Wit. 
(zaaldienst vanaf 19:00 uur: Cafe de Amstel) 
 

 
Teamvergadering oktober 2011 
 
Op maandag 3 oktober 2011, om 20:00 uur in 
de Deimoshal vindt er weer een 
teamvergadering plaats. De zaal is vanaf 19:30 
uur open. 
We stellen het zeer op prijs als van elke team 1 
of 2 spelers vertegenwoordigd zijn: Dus ook van 
jouw team! 

 
 

 
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! 

 
 
Schildersbedrijf J. Wokke 
Topscoorderstrofee 

 
De stand om de Schildersbedrijf J. Wokke 
topscoorderstrofee per 9 mei 2011: 
 
Jeroen v Stralen (De Hooge Waerder Acc.) 49 
Goulart Junior (Snijder Sfeerverwarming) 43 
Patrick Wijte (Anton Technische Dienstverl.) 34 
Robert Shellard (Kieskeurig) 34 
Timo Krab (Decora de Casa) 34 
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26 jaar recreatiezaalvoetbal  

Beste sportvrienden en vriendinnen. 
 
26 jaar geleden is dit fantastische zaalvoetbalevenement opgezet. Mijn persoontje, Joop Koopman en 
Bauke Born waren de eerste zaalvoetbalgekken die dit zijn begonnen. Het heeft in die 26 jaar een 
stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Het is een beetje groter gegroeid dan we ooit voor mogelijk 
hielden. Een ontwikkeling die we zelfs regelmatig moesten afremmen (inschrijvingsstop wachtlijst). Op 
het ogenblik wordt dit Recreatiezaalvoetbal bestuurt door een zevental enthousiaste bestuursleden. 
Daarnaast hebben we een aantal strafcommissieleden en een 10-tal scheidsrechters en tijdwaarnemers. 
Ik ben er trots op dat ik voorzitter mag zijn van zo’n enthousiaste en hechte groep. Maar er is een tijd van 
komen en een tijd van gaan. Nu ik op de leeftijd van 63 jaar ben gekomen en 26 jaren actief op het 
zaalvoetbalvlak ben wordt het tijd om me met andere zaken bezig te houden (kinderen, kleinkinderen en 
volkstuin). Daarnaast is het tevens een mooie gelegenheid om wellicht aan verjonging van het bestuur te 
denken. 
De hedendaagse sportbeleving, de inzet en alle bestuurlijke regelgeving vragen mensen van deze tijd. 
Jong van geest en met dezelfde beleving. Ik heb heel lang over deze -toch moeilijke- beslissing moeten 
nadenken en heb uiteindelijk besloten om uiterlijk aan het einde van de 27e competitie de 
voorzittershamer neer te leggen. Ik hoop echter dat er dan een nieuwe en enthousiaste voorzitter 
aantreedt om dit fantastische zaalvoetbalevenement samen met de andere bestuursleden voort te zetten. 
Indien iemand interesse heeft in deze dankbare functie kan hij zich uiteraard melden bij het bestuur. 
Ik wil hierbij alvast iedereen bedanken voor de prettige samenwerking en dank aan allen die deze 
afgelopen jaren onvergetelijk voor mij hebben gemaakt: Niet alleen de bestuursleden en vrijwilligers, 
maar ook de mensen van de horeca, de sponsors, de adverteerders, de media, etc. Dit alles heeft voor 
een bijzonder waardevolle aanvulling in mijn leven gezorgd. Een aanvulling die ik niet had willen missen! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wim Nederpel. 

 
 
Inschrijvingen seizoen 
2011-2012  
 
De inschrijving voor het nieuwe seizoen zijn 
weer binnen. Slechts 1 team stopt ermee. Deze 
plaats wordt opgevuld met een team van de 
wachtlijst. 
Omdat we in voorgaande seizoenen met 
geregeld moeite hebben gehad met het innen 
van deelnamegeld heeft het bestuur besloten 
hier strenger mee om te gaan. De betalingen 
van het restant van de contributie dienen uiterlijk 
1 september op de bankrekening van de 
Stichting binnen te zijn! Indien dit niet het geval 
is, kan het team direct uit de competitie worden 
genomen. Laat het niet zover komen! 
Met dank van de penningmeester. 
 
 

  
 
Programmaboekje 2011/2012 
 
Het bestuur is weer van plan een 
programmaboekje op papier uit geven. Er blijkt 
toch de nodige vraag naar te zijn. Het zal een 
eenvoudig boekje worden, met het 
wedstrijdprogramma en de tenuesamenstelling 
van de teams. 
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Teamnamen  
 
Teamnamen worden steeds langer en 
uitgebreider. 
Voor o.a. het wedstrijdsecretariaat biedt het 
praktische voordelen dat teamnamen uit niet 
meer dan 20 karakters bestaan. De teams die 
het betreft worden hiervoor nog aangeschreven 
en verzocht de teamnaam in te korten. 
 
 

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  
 

 
 
 
 
Uitnodiging!!! 
 
Tot vrijdag 20 mei in de Deimoshal voor de play 
offs, de bekerfinale en de prijsuitreiking! 
 
Alvast een goede vakantie! 
 
Het Bestuur en de redactie van deze nieuwsbrief

Stand per 9 mei 2011 
Bouwbedrijf Ted Groot cup  
(A-poule) 
 Team naam Wed W G V Pt Saldo Opm. 
1. GB 21 18 0 3 54 62 PK1, 
2. De Hooge Waerder Accountants 21 17 1 3 52 53 PK2, 
3. Chelsea 21 15 1 5 40 60 -6, 
4. Kieskeurig 21 12 3 6 39 33  
5. 't Raethuys 21 9 2 10 29 -1  
6. De Heertjes / Albino Trouwr. 1 21 9 2 10 29 -16  
7. New Basic 21 7 1 13 22 -24  
8. Smaak Enzo 21 6 4 11 22 -28  
9. PD Personeel 21 6 6 9 21 -31 -3, 
10. Jos Kamp Assurantien 1 21 5 3 13 18 -39  
11. REYEZ! 21 5 3 13 12 -35 -6,D, 
12. Spaansen 21 3 2 16 11 -34 D, 
 

 

De Jong Ursem Betonkelders cup  
 (B-poule) 
 Team naam Wed W G V Pt Saldo Opm. 
1. De Heertjes / Albino Trouwr. 2 21 13 7 1 46 49 PR, 
2. De Spieghel Meubelen 21 13 5 3 44 31 PK2,PR, 
3. Renses Automobielbedrijven 21 12 1 8 37 12 PK1, 
4. De Bolle Buik 1 21 10 6 5 36 23  
5. Horizon Transport & Koeriersd. 21 11 3 7 36 21  
6. SDV installatietechniek 21 9 4 8 28 5 -3, 
7. De Jong Betonkelders 21 8 4 9 28 -4  
8. Lasent De Verse Kippen 21 8 2 11 26 -25  
9. De Bolle Buik 2 21 6 4 11 22 -16  
10. Esdegé-Reigersdaal 21 6 2 13 20 -12  
11. Schildersbedrijf Mol 21 5 1 15 16 -43 D, 
12. SKEEF cable ski and more.... 21 4 3 14 15 -41 D, 

 
Banosolcup (C-poule) 
 Team naam Wed W G V Pt Saldo Opm. 
1. Anton Technische Dienstverl. 21 21 0 0 63 111 PK1,PR,K. 
2. Berndt Plafontmontage 21 15 1 5 46 29 PR, 
3. Decora de Casa 21 12 2 7 38 19  
4. Wil Stoop Assurantien 21 12 3 6 36 12 -3,PK2, 
5. FC Supermen United 21 10 2 9 32 -10  
6. Dicks Vage Kennissen 21 10 1 10 31 12  
7. Dekker Chrysanten 21 9 3 9 30 8  
8. Schildersbedrijf J. Wokke 21 7 2 12 23 -12  
9. Damclub SNA/Bouwbedr.Schulte 21 5 3 13 18 -29  
10. Moviecritics.nl 21 5 2 14 17 -27  
11. Reiber Service 21 4 3 14 15 -49  
12. TOP Ted Hof 21 4 2 15 14 -64  

 
 DeZa Gevelelementen cup  
(D-poule)  
 Team naam Wed W G V Pt Saldo Opm. 
1. Latinos 19 15 3 1 48 46 PK1,PR, 
2. Snijder Sfeerverwarming 19 16 0 3 48 42 PK2,PR, 
3. Yob Boys 19 12 1 6 37 30  
4. Jos Kamp Assurantien 2 19 8 2 9 26 -14  
5. Cafe de Amstel 19 7 2 10 23 2  
6. Kelfort United 19 7 2 10 23 -1  

 
1. Skabouw 19 11 2 6 35 19 PK3,K. 
2. Banosol 19 8 4 7 28 -2  
3. Grontmij 19 9 1 9 25 -3 -3, 
4. Victoria Athletics 19 5 1 13 13 -22 -3, 
5. zvv CDV Communicatie 19 3 2 14 11 -61  
6. van Dijk Borstelwerken.nl 19 3 0 16 9 -36  
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Hans Roosloot 
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