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Geboorte 
 
De vaste redacteur van onze nieuwsbrief begon 
de proef-versie van deze nieuwsbrief met het 
item “geboorte” en vroeg zich daarbij af of er nog 
geboortes, trouwerijen of andere heugelijke feiten 
zijn. Inmiddels heeft Bas mij gevraagd om de 
nieuwsbrief af te maken omdat hij zelf vader is 
geworden. Bas en Laura, bij deze dan ook van 
harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie 
zoon Jelco! 
 
Beste lezer, mocht je ook iemand weten voor 
vermelding in deze rubriek, stuur dan even een 
mailtje naar de redactie. Het is het plan om de 
nieuwsbrief vanaf nu elke oneven maand uit te 
brengen. 
 
 
Blessure 
 
De wedstrijd ViDVD tegen Holland Active/ 
REYEZ! eindigde in mineur. Met nog twee 
minuten op de klok liep Peter Snoek een 
onderbeenbreuk op. Tot deze ongelukkige 
blessure keek men naar een zeer spannende 
wedstri jd, welke is geeindigd in een 3-5 
overwinning voor Holland Active/ REYEZ! Wij 
wensen Peter Snoek een voorspoedig herstel 
van zijn beenbreuk. 
 
 
Sportvrienden 
 
De competitie is al weer een behoorlijk eind 
gevorderd. Een competitie die al vanaf de eerste 
speeldag bol staat van spanning, zeer 
spectaculaire wedstri jden en onverwachte 
uitslagen. De kopposities in de poules worden 
bijna wekelijks door een ander team bezet. Ook 
zijn inmiddels bijna de eerste periode 
kampioenen al bekend. 
 
 
 
 

Jaarvergadering 
 
De opkomst was redelijk. Helaas werden vooral 
de teams gemist die het meest op hadden 
kunnen steken van deze bijeenkomst. Vooral de 
agendapunten ‘Huishoudelijk reglement’ en 
‘Tijdwaarneming’ zijn uitgebreid besproken en 
uitgediept. NOTULEN ZIJN NAAR DE TEAMS 
VERSTUURD. 
 
Ook het onderwerp ‘Wegblijven bij een wedstri jd’ 
is ter sprake gekomen: Je team in de steek laten 
en daardoor ook de organisatie met onnodige 
moeilijkheden opzadelen. De zogezegde eigen 
verantwoordelijkheid en sportieve verplichting: Dit 
heb je namelijk als je aan teamsport doet. Maar 
al met al gaat het de goede kant uit. Toch blijkt 
het nodig af en toe deze puntjes onder de 
aandacht te brengen. 
 
 
EHBO 
 
Het bestuur heeft een EHBO-instructeur bereid 
gevonden ons op een avond iets te vertellen over 
EHBO in de sporthal. Wat moet je doen en wat 
moet je zeker niet doen als iemand bijvoorbeeld 
een onderbeenbreuk oploopt? 112 bellen en het 
slachtoffer vooral niet verplaatsen. OK, dat weten 
de meeste mensen wel. Maar wist ji j dat je het 
slachtoffer dan geen water moet laten drinken?  
 
Donderdagavond 1 februari zullen wij hier alles 
over horen. Heb je ook interesse, meld je dan 
aan bij de redactie. Als de belangstelling heel 
groot is, is het altijd mogelijk een extra avond in 
te plannen. 
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D-poule 
 
Al jaren is er een groot krachtsverschil tussen de 
teams in de D-poule. Nieuwe teams lijken wel 
ieder jaar sterker te worden, maar beginnen 
gewoon in de D-poule. Terwijl in de D-poule ook 
een aantal teams puur recreatief aan het ballen 
zijn. Het is niet leuk voor de nieuwe teams om 
tegen allemaal veel zwakkere teams te moeten 
spelen, en het is ook niet leuk voor de 
recreatieve teams om steeds met grote cijfers te 
verliezen. 
 
Om hier iets aan te doen werd voorgesteld om, 
nadat alle teams 1x tegen elkaar gespeeld 
hebben, de poule te splitsen. De bovenste 6 
teams spelen vervolgens een hele competitie 
tegen elkaar, en de onderste 6 teams spelen een 
hele competitie tegen elkaar. Op deze manier 
komen de bovenste en de onderste teams elkaar 
na de splitsing niet meer tegen. Het bestuur ziet 
de voordelen hiervan wel in, maar vindt de 
voorbereidingstijd te kort om dit het huidige 
seizoen al in te voeren. Het volgende seizoen 
zou dit wel kunnen. 
 
Er zijn echter ook plannen om volgend seizoen 
uit te breiden met een E-poule, en daar in eerste 
instantie met 6 teams in te beginnen. De 
onderste 6 teams van de D-poule degraderen 
naar deze nieuwe poule, en de D-poule wordt 
aangevuld met nieuwe teams. Op deze manier 
spelen de meest recreatieve teams tegen elkaar 
in de E-poule, en wordt de tegenstand voor de 
nieuwe teams (die altijd in de D-poule zullen 
starten) wat groter. 
 
Mocht de uitbreiding volgend seizoen doorgaan, 
dan is het splitsen van de D-poule halverwege 
het seizoen niet nodig. Maar mocht de uitbreiding 
niet doorgaan, dan zullen we de D-poule 
halverwege volgend seizoen wel splitsen. 
 
Het wel of niet uitbreiden is vooral afhankelijk van 
het aantal beschikbare mensen voor de 
wedstri jdbegeleiding en voor de wedstrijdleiding. 
Dus vind je het niet erg om eens een avond in de 
sporthal te zijn en de zaaldienst op weg te 
helpen? Of lijkt het je leuk om eens een wedstri jd 
te fluiten? Er staat een (kleine) vergoeding 
tegenover! Stuur een mailtje naar de redactie 
voor meer informatie. 

Sponsoren 
 
Tijdens de jaarvergadering zijn er info-boekjes 
uitgedeeld. Dit met de bedoeling om sportieve 
ondernemers en/of teams enthousiast te maken 
om een wedstri jdbal te sponsoren of te 
adverteren op onze website. 
 
Voor hen die meer willen weten vertelt Willem 
Nederpel graag alle voordelen van publicaties op 
onze website www.recreatievoetbal.nl 
 
 
November: start van een nieuw jaar! 
 
Nog een paar weken en de organisatie is al weer 
toe aan een nieuw jaar. Ja inderdaad, we hebben 
het nu al over een nieuw jaar: de organisatie start 
al in vroeg stadium met de voorbereidingen van 
een nieuw zaalvoetbalseizoen. Te denken valt 
aan o.a. sponsors, adverteerders, zaalhuur, enz., 
enz. 
 
 
Waterballet bij de spelers banken 
 
Nog steeds zijn er spelers die denken dat de 
vloer bij de spelersbank natgehouden moet 
worden. Of het drinken gaat na enkele minuten 
spelen wat moeilijker. Helaas levert dit gevaarlijk 
situaties op. Het is al enkele keren voorgekomen 
dat een speler het veld in rende en onderuitging 
omdat hij in de plas voor de bank had gestaan.  
 
Gelukkig zijn er hierdoor nog geen blessure s 
gevallen. Maar onderschat dit gevaar niet en 
neem bijvoorbeeld een extra handdoek mee om 
eventueel gemorst vocht weg te vegen. 
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Balsponsors 
 
Bezoekers van onze website weten het: het 
bewegende plaatje rechtsboven op de 
startpagina van de website. En bovenaan bij de 
standen, naast het logo van de sponsor van de 
betreffende poule. Het valt echt wel op! 
 
Dit zijn de bedrijven (en particulieren!) die een 
wedstri jdbal hebben gesponsord. En dit is dus 
overduideli jk zichtbaar: een heel jaar lang wordt 
je hier vermeld. Misschien een idee voor jouw 
team? Want waarom zouden teams niet een 
wedstri jdbal kunnen sponsoren? 
 
Aan het begin van het seizoen hebben we een 
aantal nieuwe balsponsors mogen verwelkomen. 
Ook zijn er een paar balsponsors die weer een 
nieuwe bal hebben geschonken, en die dus weer 
een heel jaar lang op de website staan. Hiervoor 
danken wij de volgende sportieve sponsors: 
 
Bas Groot van Groot in Kluswerk 
Mike Knijn van DO-IT klussenbedrij f 
Hans Roosloot 
Harry Wouters 
 
 
Uitkomen voor tweede team 
 
Tijdens de jaarvergadering was een meerderheid 
van de aanwezigen voor het straffen van een 
speler als deze speler voor 2 teams uitkomt. Tot 
nu toe werden alleen de betreffende teams 
gestraft (en dus niet de speler zelf), maar het 
huishoudelijk reglement is inmiddels aangepast: 
  
Indien een speler reeds mee heeft gedaan met 
een team en daarna ook meespeelt met een 
team waarin hij ook gevraagd wordt, dan is niet 
alleen het betreffende team strafbaar maar ook 
de speler. De speler wordt bestraft met 3 
wedstri jden schorsing. 
 
In een ver verleden was het spelen in 2 teams 
wel toegestaan. Hierdoor zijn er 2 of 3 spelers die 
nog steeds dispensatie hebben op bovenstaande 
regel, en dus wel in 2 teams spelen. Op de 
jaarvergadering is ook besloten deze dispensatie 
in het volgende seizoen niet meer te verlenen. 
Volgend seizoen zal er dus echt niemand meer 
zijn die in 2 teams speelt. 

Stand 
 
De 1e periode zit er al weer bijna op. De stand op 
dit moment (22 november 2006) is als volgt: 
 
Poule A - Noordborgh cup  
Team naam Wed W G V Pt Saldo 
 1 Chelsea 6 4 2 0 14 12 
 2 De Heertjes/Albino Trouwringen 1 6 4 1 1 13 8 
 3 't Raethuys 1 6 3 2 1 11 10 
 4 Hans Robben Interieur 2 6 3 1 2 10 7 
 5 Groot in Kluswerk 1 6 3 1 2 10 2 
 6 Groen Bloem 6 3 1 2 10 2 
 7 Hans Robben Interieur 1 6 3 0 3 9 1 
 8 Kieskeurig 6 3 0 3 9 -1 
 9 P.O.G. 6 2 2 2 8 -1 
10 't Raethuys 2 6 1 1 4 4 -5 
11 HZC 89/Redeker Verzekeringen 6 1 0 5 3 -7 
12 Wolter & Dros 6 0 1 5 1 -28 
 
Poule B - Hans Robben Interieur cup  
Team naam Wed W G V Pt Saldo 
 1 Cosmo Hairstyling 6 6 0 0 18 32 
 2 FC Blonde Meid / Do It 5 5 0 0 15 22 
 3 Dicks Vage Kennissen 6 5 0 1 15 14 
 4 Holland Active / REYEZ! 5 3 0 2 9 0 
 5 Schildersbedrijf Mol 6 3 0 3 9 -8 
 6 Groot in Kluswerk 2 5 2 1 2 7 1 
 7 De Bolle Buik 1 5 2 1 2 7 0 
 8 AKD Adviesgroep 6 2 0 4 6 0 
 9 Van Langen Recreatie 6 2 0 4 6 -12 
10 De Spieghel 5 1 1 3 4 -5 
11 Aad Renses Auto's 6 0 1 5 1 -18 
12 Jos Kamp Assurantien 5 0 0 5 0 -26 
 
Poule C - Decora deCasa cup  
Team naam Wed W G V Pt Saldo 
 1 Altijd D'Horst 6 4 2 0 14 13 
 2 De Hooge Waerder 6 4 1 1 13 8 
 3 Bovebo Flowers 6 4 1 1 13 8 
 4 Esdegé-Reigersdaal 6 4 0 2 12 8 
 5 De Bolle Buik 2 6 3 1 2 10 3 
 6 Stanza Bouw B.V. 6 3 1 2 10 1 
 7 Zuurbier Rozenkwekerijen 6 3 0 3 9 4 
 8 Schildersbedrijf J. Wokke 6 2 1 3 7 -4 
 9 FC Supermen United 6 2 0 4 6 -4 
10 Moviecritics.nl 6 2 0 4 6 -4 
11 Schong Schilderwerken 6 1 0 5 3 -13 
12 Decora de Casa 6 0 1 5 -2 -20 
   
Poule D - DeZa Gevelelementen cup 
Team naam Wed W G V Pt Saldo 
 1 ViDVD.nl 7 7 0 0 21 47 
 2 Wil Stoop Assurantiën 7 6 0 1 18 28 
 3 De Heertjes/Albino Trouwringen 2 7 6 0 1 18 15 
 4 FC Stam & Landman 7 5 0 2 15 30 
 5 TOP Ted Hof 7 5 0 2 15 4 
 6 Grontmij 7 3 0 4 9 1 
 7 Damclub SNA/Bouwbedrijf Schulte 7 2 1 4 7 -1 
 8 The Red Diamonds 7 2 1 4 7 -3 
 9 Victoria Athletics 7 2 1 4 7 -29 
10 Banosol 7 1 1 5 4 -27 
11 CDV Communicatie 7 0 2 5 2 -30 
12 Lasent / De Verse Kippen 7 0 0 7 0 -35 
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