
 
 
 
 
 
 
 
 

RODI FUTSAL competitie                       
Stichting Recreatiezaalvoetbal Heerhugowaard 

Nr. 21, september 2007 
 
 

 

RODI FUTSAL competitie 
 
De organisatie is bijzonder trots te kunnen 
voorstellen RODI Media als naamgever van 
onze zaalvoetbal competitie. Deze zal vanaf nu 
ook heten RODI FUTSAL competitie. 
 
Wat is de achterliggende gedachten achter deze 
verandering?  
Al 22 jaar kunt u op onregelmatige tijden 
verslagen lezen van de recreatiezaalvoetbal-
competitie. De organisatie en ook vele onder 
onze zaalvoetballers misten de regelmatigheid 
in de publicatie. Vaak kreeg ik te horen; 
‘Waarom heb je deze week niet geschreven?’ (ik 
schrijf iedere week) of ‘Ik miste het verslag van 
onze wedstrijd’. Mede door deze vragen en 
opmerkingen hebben we RODI Media bereid 
gevonden om aandacht aan onze competitie te 
gaan geven. Het gevolg is dat we in dezelfde 
hallen onder dezelfde omstandigheden en met 
dezelfde organisatie onze gewilde competitie 
afwerken, maar nu onder de naam RODI 
FUTSAL competitie. Wij verwachten hier vele 
onder u een groot plezier mee te doen. En we 
hopen uiteraard op een positieve werking naar 
iedereen. 
 
Vanaf heden zult u in Het Nieuwsblad van 
Heerhugowaard en Alkmaar op Zondag uw 
zaalvoetbalverslagen kunnen lezen. Uiteraard 
ook op de sportsite van de digitale krant, 
Webregio.nl waar de verslagen dagelijks worden 
gepubliceerd. 
De organisatie wenst iedereen heel veel succes 
in de RODI FUTSAL competitie. 
 
Wim Nederpel. 
 
 
 
 
 
 

Supercup 
 
Getracht zal worden om de kampioen van de A-
poule en de bekerwinnaar tegen elkaar te laten 
spelen om de RODI supercup. (Johan 
Cruijff schaal in het klein) 
  
Bedankje 
 
Een bedankje aan Nico Konijn is op zijn plaats: 
Nico heeft met zijn inspanning veel nieuwe 
adverteerders binnen gehaald! 
  
Competitiebegeleiders en 
scheidsrechters 
 
De vergoeding voor een avond 
wedstrijdbegeleiding bedraagt € 10,- én 4 
consumptiebonnen. Aanmelden of informeren kan 
bij Ron Veerman; wedstrijd@recreatievoetbal.nl. 
Ook zitten we met smart te wachten op nieuwe 
scheidsrechters. Info of aanmelden bij Wim 
Visser; scheids@recreatievoetbal.nl. 
  
Han Jans zal dit jaar de wedstrijdbegeleiding 
coördineren. Dit houdt in dat hij verantwoordelijk 
is voor alles wat op de speelavond plaatsvindt.  
  
Huishoudelijk reglement 
 
Het huishoudelijk reglement is in de loop der 
jaren mede door de deelnemers opgesteld. Als u 
aan onze competitie deelneemt dan mogen wij 
als organisatie er vanuit gaan dat u weet wat 
hier in staat. Het huishoudelijke reglement staat 
op onze website. Als u in de loop van de 
competitie geconfronteerd wordt met de mogelijk 
vervelende consequenties van dit reglement, 
accepteert deze dan.  
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Publicatie nieuwsbrief 
 
Ook teams en/of individuele spelers, coaches of 
supporters kunnen gebruik maken van de 
nieuwsbrief om iets te schrijven of ideeën te 
publiceren; nieuwsbrief@recreatievoetbal.nl. 
 
Email 
 
Om op de hoogte te blijven van het laatste 
nieuws en ontwikkelingen verzoeken wij u uw 
email-adres door te geven. Heeft u deze 
nieuwsbrief niet per mail ontvangen, dan staat u 
nog niet bij ons in het bestand. Wilt u dan -om 
niets te missen- uw emailadres doorgeven aan 
wedstrijd@recreatievoetbal.nl 
  
Onderbezetting scheidsrechters 
 
Ivm de onderbezetting van de scheidsrechters is 
het mogelijk dat u in de komende weken een 
keer zonder scheidsrechter zit. 
Het reglement schrijft voor dat de 
tijdwaarneming gaat fluiten. In overleg met de 
betrokken teams kan ook een coach of 
supporter van een van beide teams de leiding 
op zich nemen. 
  
Begin wedstrijd  
 
Oproep aan allen: Kom op tijd, laat uw 
medespelers en vooral uw coach niet in de 
steek. Doe eens wat extra moeite om op tijd 
aanwezig te zijn! 
  
Jan Wokke Topscoorderstrofee 
Ook dit jaar word er weer gestreden om de 
Schildersbedrijf Jan Wokke topscoorderstroffee. 
Bas Verbruggen (De Bolle Buik 1) is goed 
begonnen met vier treffers. 
 
De stand na 1 ronde: 
Bas Verbruggen (De Bolle Buik 1) 4 
Remco Post. (De Cruyffies) 3 
Richard Douma (Decora de Casa) 3 
Rick van Hout (PD Personeel) 3 
Adrie van Wanrooy (Hans Robben Interieur 1) 2 

Arie de Boer en Harry Meiboom 
bokaal. 

Na een geslaagde strijd (sportief en gezellig!) 
om de Arie de Boer Trofee en de Harry 
Meiboom bokaal werden in de Deimoshal De 
Hooge Waerder (Arie de Boer) en Kieskeurig 
(Harry Meiboom) gehuldigd als winnaars. 
Ondanks dat verschillende teams personele 
problemen hadden (Misteryland, 
bekerwedstrijden) konden de wedstrijden zonder 
problemen doorgaan. Een 
compliment voor de teams 
die alles in het werk stelde 
om toch met een 
representatief team aan te 
treden. Ook hier geldt dat je 
als deelnemer aan onze 
competitie verplichtingen 
hebt tegenover de 
organisatie, je eigen team, je 
sponsor en de tegenstander.  
 
Uitslagen; 
PD Personeel- Lasent/Verse Kippen   3-5 
Chelsea – Hans Robben 2   1-2 
Cosmo Hairstyling – Hans Robben 1  0-0 (HR1 wns) 
VIDVD.nl- Esdégé/Reigersdaal  0-2 
Hans Robben 2 – Kieskeurig  1-3 
Lasent/Verse Kippen – De Hooge Waerder 1-5 
Hans Robben 1 – Groot in Kluswerk.  0-3 
Kieskeurig – Chelsea    1-3 
De Hooge Waerder – PD Personeel  5-3 
Groot in Kluswerk – Cosmo Hairstyling. 3-0 
 
Kruisfinale; 
De Hooge Waerder – Wil Stoop Ass  5-0 
Esdégé/Reigersdaal – Lasent/Verse Kippen 3-1 
Groot In kluswerk – Hans Robben 2  3-2 
Kieskeurig – Cosmo Hairstyling  4-2 
 
Finale: 
De Hooge Waerder – Esdegé/Reigersdaal 3-2 
Kieskeurig – Groot in Kluswerk   3-0 

  


