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ASWH B1 - Toernooi

WINNAARS ASWH B1 - TOERNOOIEN

Naast de reeds bestaande zaalvoetbaltoernooien van het 1e, A1 en D1 is
het B1 toernooi ook een begrip in de regio aan het worden.
Dit jaar organiseert ASWH het B1 toernooi voor de 4e maal.

2011/2012

Barendrecht

2012/2013

IFC

Op vrijdagavond 2 januari 2015 komen behalve ASWH, ook Drechtstreek,
Oranje Wit, Papendrecht, Pelikaan, Rijsoord, RVVH en Slikkerveer in actie
in de Ridderhal te Hendrik Ido Ambacht.

2013/2014

ASWH

2014/2015

…………………..

Dit toernooi heeft hetzelfde concept als het toernooi van ASWH 1.
Door dit toernooi in de avonduren te spelen, hopen wij op veel supporters.
Naast leuk voetbal, kunt u gelijk uw mede voetballiefhebbers nieuwjaar
wensen!
Uiteraard kunt u dit doen onder het genot van een drankje en een hapje in
de gezellige foyer.
Bij voorbaat bedanken wij de scheidsrechters en vrijwilligers die aan dit
toernooi meewerken, voor hun inzet.
Wij wensen u een fijne avond!
De Toernooicommissie

De wedstrijden worden gespeeld in de sporthallen van:
De Ridderhal
Hoge Kade 60
3341 BE Hendrik Ido Ambacht
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De toernooi - organisatie

ENKELE HUISHOUDELIJKE REGELS

Wedstrijdleiding

Voor een goed verloop van het toernooi is het belangrijk dat iedereen,
deelnemers, begeleiding en toeschouwers meewerken. Daarom het
verzoek aan de leiders van de teams om er mede op toe te zien dat:

Marjan Bloemendal 06 – 17 732 735

Wedstrijdleiders
Mas Westerlaken
Frans Lighaam

Hal 1

Wedstrijdleiders
Wim Rosman
Harry van der Wielen

Hal 2

De wedstrijdleiding ziet er op toe dat de wedstrijden op de juiste wijze
verlopen en dat:
 op de juiste wijze een spelerswissel plaatsvindt
 de tijd, wanneer een speler een tijdstraf uit moet zitten,
gecontroleerd wordt

Scheidsrechters:
Alle wedstrijden staan onder leiding van gediplomeerde scheidsrechters.



De deelnemers niet spelen op schoenen met zwarte zolen



Er geen eigen ballen worden meegenomen



Er geen glaswerk in de kleedkamers komt



Dat spelers niet op hun zaalschoenen naar buiten gaan



Er op de tribune geen consumpties worden gebruikt,



gebruik de afvalemmers voor uw afval!



Alle begeleiders er op toezien dat de orde gehandhaafd blijft



Na afloop de kleedkamers netjes worden achtergelaten

Indeling kleedkamers:
ASWH
Drechtstreek
Oranje Wit
Papendrecht
Pelikaan
Rijsoord
RVVH
Slikkerveer

Kleedkamer 2
Kleedkamer 3
Kleedkamer 5
Kleedkamer 6
Kleedkamer 7
Kleedkamer 8
Kleedkamer 9
Kleedkamer 10

De poule indelingen zijn d.m.v. loting samengesteld.
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Dit toernooi wordt gesponsord door:

Dutch Oil Logistics B.V.

Dutch Oil Logistics B.V. is een jong , dynamisch en tevens ervaren bedrijf
dat zich bezig houdt met bunkerwerkzaamheden van binnenvaart tot alle
vormen van zeevaart in het ARA gebied.
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Wedstrijdprogramma poule A
Poule A

W1

W2

Service, Kwaliteit en flexibiliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Altijd en
overal staan wij voor onze klanten klaar,24 uur per dag , 7 dagen per week.

Wedstrijdduur: 1 x 25 minuten

Doelsaldo

Papendrecht

Tijd

7

Pnt

Oranje Wit
Rijsoord

www.dutchoillogistics.com

W3

Pelikaan

Ook verzorgen wij transporten van alle minerale oliën door geheel west
Europa voor diverse opdrachtgevers.
Wij beschikken over een geheel dubbelwandige vloot.

Noordeinde 42
3341LW Hendrik-Ido-Ambacht
Tel:(+31) (0) 10 2680300
E: info@dutchoillogistics.com
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Hal

Wedstrijd

Uitslag

18:00 uur

1

Pelikaan

− Oranje Wit

−

18:00 uur

2

Rijsoord

− Papendrecht

−

19:00 uur

1

Papendrecht

− Pelikaan

−

19:00 uur

2

Oranje Wit

− Rijsoord

−

20:00 uur

1

Papendrecht

− Oranje Wit

−

20:00 uur

2

Rijsoord

− Pelikaan

−

21:00 uur

1

nr 4 poule A

− nr 4 poule B

−

21:40 uur

1

nr 2 poule A

− nr 2 poule B

−

22:15 uur

1

nr 1 poule A

− nr 1 poule B

−
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Wedstrijdprogramma poule B
Poule B

W1

W2

W3

02-01-2015

BEPALINGEN EN REGLEMENTEN
Pnt

Doelsaldo

Drechtstreek
ASWH
Slikkerveer

1. Een team bestaat uit 10 spelers, te weten 4 veldspelers en een
doelman. 5 wisselspelers, een coach, een leider en verzorger mogen
op de bank plaatsnemen. Over het gehele toernooi mogen dus
maximaal 10 spelers worden ingezet.
2. Dit toernooi wordt gehouden onder auspiciën van de KNVB district Zuid
I en de wedstrijden worden geleid door scheidsrechters van het
genoemde district.

RVVH
Wedstrijdduur: 1 x 25 minuten
Tijd

4e editie

Hal

3. De scheidsrechter wordt geassisteerd door een onafhankelijke
lijnrechter.
Wedstrijd

Uitslag

18:30 uur

1

Drechtstreek

− ASWH

−

18:30 uur

2

Slikkerveer

− RVVH

−

19:30 uur

1

RVVH

− Drechtstreek

−

19:30 uur

2

ASWH

− Slikkerveer

−

20:30 uur

1

RVVH

− ASWH

−

20:30 uur

2

Slikkerveer

− Drechtstreek

−

21:00 uur

2

nr 3 poule A

− nr 3 poule B

−

4. De deelnemers die aan dit toernooi deel nemen moeten
speelgerechtigd zijn voor de vereniging, waarvoor zij tijdens het
toernooi uitkomen.
5. Bij aankomst in de hal dient de teamleider van de deelnemende
vereniging een spelerslijst bij het wedstrijdsecretariaat in te leveren.
Hierop moet worden vermeld:
a. Relatienummer,
b. Naam met roepnaam
c. Rugnummer van de spelers (voor de pers) waaronder de speler
speelt.
d. Een speler die niet op het deelnemersformulier voorkomt
wordt het spelen ontzegd.
6. Het toernooi wordt gehouden in de sporthal van Hendrik-Ido-Ambacht.
De verenigingen zijn verplicht er op toe te zien dat geen flesjes(glas) in
de kleedkamers komen en dat de deelnemers zich correct gedragen.
7. De verenigingen worden verzocht een half uur voor de aanvang van
hun eerste wedstrijd in de sporthal aanwezig te zijn.
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8. Er wordt in twee poules gespeeld. De juiste rangorde wordt
verkregen door het behaalde aantal punten per team. Eindigen twee
of meerdere teams gelijk in aantal punten, dan beslist het doelsaldo. Is
dit ook gelijk dan beslist het onderlinge resultaat. Is dan nog een
beslissing gevallen dan gaat de club door welke totaal het hoogste
aantal doelpunten heeft gescoord. Mocht het hierna nog gelijk zijn dan
gaat het om het minste aantal doelpunten tegen.
Is dan nog geen beslissing verkregen dan nemen bij de partijen drie
strafschoppen. Is het daarna nog gelijk dan wordt om en om verder
gegaan. Wie mist verliest.
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TOERNOOI SPELREGELS
 Het zaalvoetbalteam bestaat uit vier veldspelers, een keeper,
maximaal vijf wisselspelers, een coach, leider en verzorger. Op de bank
mogen zich dus niet meer dan acht personen bevinden.


Een wisselspeler mag worden ingezet, zodra de te vervangen speler
het speelveld heeft verlaten. De wisselplaats is ter hoogte van de
middenlijn. Nabij de wedstrijdtafel.



Het team welke de wissel niet correct uitvoert volgens de hierboven
genoemde regel krijgt een indirecte vrije schop tegen.



Het eerstgenoemde team in het programma verdedigt, vanaf de
tribune gezien, het doel aan de linkerzijde.



Het eerstgenoemde team in het programma trapt op fluitsignaal van
de scheidsrechter af. Alle tegenstanders van de nemer bevinden zich
op minimaal 3meter van de bal totdat deze in het spel is;



12. Protesten zijn niet toegestaan. Beslissingen van de scheidsrechters zijn
bindend.

De wedstrijdleiding stopt de klok 1 minuut voor het verstrijken van de
officiële speeltijd. De scheidsrechter bepaald dmv een fluitsignaal het
einde van de wedstrijd.



13. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de
toernooileiding.

De keeper mag de bal niet uit de hand uittrappen, alleen werpen is
toegestaan.



Wanneer de bal over de zijlijn is moet er, op de plek waar de bal de lijn
is gepasseerd, worden ingetrapt.



Wanneer de bal het plafond raakt wordt ter hoogte van de plek op de
zijlijn een intrap gegeven aan de tegenpartij.



Vanaf het gehele speelveld kan gescoord worden.

9. Om alsnog een beslissing (tijdens finalewedstrijden) te verkrijgen
worden drie strafschoppen genomen door drie verschillende spelers.
Is het daarna nog gelijk dan wordt om en om verder gegaan. Wie mist
verliest.
10. Een speler mag dan weer een strafschop nemen wanneer alle spelers
van het team aan de beurt zijn geweest.
11. Indien verenigingen dezelfde kleur shirt dragen zorgt de uitspelende
vereniging voor reserveshirts.

14. Fysiek contact vermijden.
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Mocht een speler de bal vanuit een directe of indirecte vrije schop
rechtstreeks in zijn eigen doel plaatsen, is het geen doelpunt maar een
hoekschop voor de tegenpartij.



Uit een doelworp, de aftrap en een intrap kan niet worden gescoord.
Wanneer dit wel het geval is wordt het spel hervat met een doelworp.
 Een belangrijk verschil met veldvoetbal is de terugspeelbalregel naar
de doelverdediger. Een doelverdediger mag de bal niet meer raken op
de eigen speelhelft in de volgende omstandigheden:
 De bal weer met de handen aanraakt, nadat hij deze in het spel
heeft gebracht en zonder dat deze is geraakt door een andere
speler;
 De bal met de handen aanraakt, nadat deze hem doelbewust door
een medespeler met de voeten is toegespeeld, voordat deze is
geraakt of gespeeld door een tegenstander;
 De bal met de handen aanraakt, nadat hij deze rechtstreeks heeft
ontvangen uit een intrap genomen door een medespeler;
 Daarnaast mag de doelverdediger de bal niet langer dan 4
seconden in zijn bezit (met zijn handen en/of voeten) hebben op
de eigen speelhelft
Indien de bal bewust teruggespeeld wordt op de keeper zal er een
indirecte vrije trap tegen gegeven worden.
 Soort vrije schop in het strafschopgebied en voor wie?
Verdedigende team
Indirecte vrije schop en directe vrije schop
Op elke willekeurige plaats en in het strafschopgebied
Aanvallende team
Directe vrije schop = Strafschop
Indirecte vrije schop = vanaf de 6-meterlijn zo dicht mogelijk bij de
plaats van overtreding

13

Bij de intrap, hoekschop, een directe en indirecte vrije schop dient de
tegenpartij vijf meter afstand in acht te nemen. Elke schop moet
binnen vier seconden worden genomen.
Bij zaalvoetbal wordt gespeeld met een zogenoemde plofbal; een bal die
minder stuitert dan een normale voetbal.

Voor de teamleider

Belangrijk
Bij aankomst in de sporthal dienen de deelnemende verenigingen zich te
melden bij de wedstrijdleiding . De spelerslijst, ingevuld met de namen van
de deelnemende die aan het toernooi deelnemen, dient dan ingeleverd te
worden. Die spelerslijst is met dit boekje meegestuurd.
Wanneer een team rugnummers draagt deze laten corresponderen met de
spelerslijst
Tevens is het noodzakelijk dat de spelerspassen van de deelnemers
worden meegebracht. Indien door de wedstrijdleiding hierom wordt
gevraagd, bijvoorbeeld voor identificatie van een speler, dient de
spelerspas getoond te kunnen worden.
En verder………..!!
1. Hij krijgt een kleedkamersleutel overhandigd.
2. Stelt zich op de hoogte van het reglement.
3. Ziet toe dat de kleedkamer ordelijk wordt achtergelaten.
4. Levert na afloop de kleedkamersleutel weer in
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Dit toernooi wordt gesponsord door:

Dutch Oil Logistics B.V.
Dutch Oil Logistics B.V. is een jong , dynamisch en tevens ervaren bedrijf
dat zich bezig houdt met bunkerwerkzaamheden van binnenvaart tot alle
vormen van zeevaart in het ARA gebied.
Ook verzorgen wij transporten van alle minerale oliën door geheel west
Europa voor diverse opdrachtgevers.
Wij beschikken over een geheel dubbelwandige vloot.
Service, Kwaliteit en flexibiliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Altijd en
overal staan wij voor onze klanten klaar,24 uur per dag , 7 dagen per week.

Noordeinde 42
3341LW Hendrik-Ido-Ambacht
Tel:(+31) (0) 10 2680300
E: info@dutchoillogistics.com

www.dutchoillogistics.com
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