
11 december 2016: Versie 1.0 

 

 

 

UNIVE MIJN MAKELAAR 
Noord Nederland Noordenveld 

 

 

 

NOORDENVELDCUP 2016 – 2017 

 

INFORMATIEBLAD VOOR  

LEIDERS & OUDERS 

 

 

 

 

  



 

Pagina 2 van 8 

 

 

Inhoud 

 

Inleiding ....................................................................................................................... 3 

Zaaldiensten ................................................................................................................. 4 

Reglement .................................................................................................................... 5 

Sponsoren .................................................................................................................... 6 

Poule-indelingen ............................................................................................................ 7 

Wedstrijdschema’s......................................................................................................... 8 

Contact ........................................................................................................................ 8 

 

  



 

Pagina 3 van 8 

 

 

Inleiding 

 

Voor u ligt de programmagids voor de winterzaalcompetitie  

om de Noordenveldcup. 
 

Wederom is Univé Noord Nederland - Mijn Makelaar Jan Hut hoofdsponsor van deze 

winterzaalcompetitie!  
 

Univé Noord Nederland - Mijn Makelaar Noordenveld, de gemeente Noordenveld en alle 
andere sponsoren bedankt voor het steunen van de 8de editie! Zonder deze steun 

geen Noordenveldcup! 
 

De Noordenveldcup is tot stand gekomen door een goede samenwerking van de 
jeugdbesturen van de voetbalverenigingen GOMOS, Nieuw Roden, ONR, Peize, 

Roden en Veenhuizen. In deze competitie spelen de aankomende drie maanden de 
F-, E- en D-teams van zes voetbalverenigingen uit de gemeente Noordenveld. 

 

U kunt de ontwikkelingen in de competitie volgen via de website 
www.noordenveldcup.nl. Hier vindt u ook de actuele informatie. 

Ook kunt u via de site foto’s versturen naar de webmaster. Hij zet de foto’s dan op 
de site. 

 
Voor iedere poule zijn er een prijzen beschikbaar. Deze worden op de laatste 

wedstrijddag van de betreffende poule uitgereikt. 

We wensen alle spelers en hun begeleiders een sportieve wintercompetitie toe. 

 

De organiserende verenigingen 

 

  

http://www.noordenveldcup.nl/
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Zaaldiensten 

 

 
Zaaldiensten worden in de sporthallen voorzien.  

 
Mocht er onverhoopt een zaaldienst ontbreken dan wordt het thuisspelende team 

verzocht de rol van zaaldienst over te nemen. 
 

 

Belangrijke taken voor de zaaldienst: 
 

 De zaaldienst dient een kwartier voor hun dienst aanwezig te zijn. 

 

 De 1ste zaaldienst van de dag zorgt voor aanvang dat de zaal klaar is voor 

gebruik. Zoals doeltjes plaatsen, banken klaar zetten en zorgen dat de 

centrale tijdmelding klaar staat. Na de laatste wedstrijd wordt de zaal 

weer opgeruimd door de laatste zaaldienst. 

 

 De zaaldienst zorgt voor de tas met twee plofballen (futsal ballen), één 

speelbal, één voor reserve, een scheidsrechtersfluit, de 

scheidsrechtersband en de uitslagenformulieren. De zaaltas is op te halen 

bij de zaalbeheerder van de sporthal. 

 

 De zaaldienst vullen op het verstrekte formulier de uitslagen in en leveren 

deze samen met de tas weer in bij de beheerder van de sporthal. De 

diverse contactpersonen vanuit de centrale organisatie zorgen er 

vervolgens voor dat de uitslagen en standen nog dezelfde dag verwerkt 

worden. De uitslagen zijn te zien op www.noordenveldcup.nl. 
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Reglement 

 
Reglement Noordenveld winterzaalcompetitie 

 
1 Er wordt gespeeld volgens de KNVB spelregels. De belangrijkste spelregels staan hieronder. 

 De keeper mag de bal alleen met de handen weer in het spel brengen. Uittrappen is niet 

toegestaan. 

 Een uitbal wordt met de voet weer in het spel gebracht vanaf de zijlijn waar de bal het speelveld 

verlaten heeft. De bal wordt binnen 5 seconden in het spel gebracht. Ingooien is niet toegestaan. 

 Als de bal het plafond raakt volgt een vrije trap voor de tegenpartij. 

 Lichamelijk contact en sliding is verboden.  

2 Het eerstgenoemde team levert de scheidsrechter. 

3 Tussen de wedstrijden zit 1 minuut pauze, dit om het scorebord en de klok opnieuw in te stellen. 

4 Er mogen alleen schone zaalschoenen met witte zolen gebruikt worden. 

5 Bij de E-pupillen en F-pupillen wordt er met vijf veldspelers en één keeper gespeeld. 

6 Bij de D-pupillen wordt met vier veldspelers en een keeper gespeeld. 

7 Maximaal vijf wissels bij de E-pupillen en F-pupillen en vier wissels bij de D-pupillen. 

8 Er mag voortdurend gewisseld worden. Wisselen gebeurt ter hoogte van de middenlijn. 

9 De organisatie geeft aan welke club waar en hoelang zaaldienst hebben. 

10 De zaalwachten dienen een kwartier voor hun dienst aanwezig te zijn. 

11 De zaalwachten zorgen voor aanvang dat de zaal klaar is voor gebruik. Zoals doeltjes plaatsen, 

banken klaar zetten en zorgen dat de centrale tijdmelding klaar staat. Na de laatste wedstrijd de zaal 

weer opruimen. 

12 De zaalwachten treden op als de orde in de zaal verstoord dreigt te worden. 

13 De zaalwacht zorgt voor de tas met twee plofballen, één speelbal, één voor reserve, een 

scheidsrechtersfluit, de scheidsrechtersband en de uitslagenformulieren. De zaaltas is op te halen bij 

de zaalbeheerder van de sporthal. 

14 De zaalwachten vullen op het verstrekte formulier de uitslagen in en leveren deze samen met de tas 

weer in bij de beheerder van de sporthal. De diverse contactpersonen vanuit de centrale organisatie 

zorgen er vervolgens voor dat de uitslagen en standen nog dezelfde dag verwerkt worden. De 

uitslagen zijn te zien op www.noordenveldcup.nl. 
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Sponsoren 

 

    

Noordenveldcup 2016-2017 
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Poule-indelingen 

 

Mini’s/ kabouter-Poules 

JO07     

   Poule A 
 

Poule B 

Nw Roden JO07-1 
 

Nw Roden JO07-2 

Peize JO07-1 
 

Peize JO07-2 

ONR JO07-1 
 

Gomos JO07-2 

Gomos JO07-1 
 

Peize JO07-3 

 

F-Poules 

JO09         

     Poule C 
 

Poule D 
 

Poule E 

Roden JO09-1 
 

Nw Roden JO09-1 
 

Nw Roden JO09-2 

Roden JO09-2 
 

Roden JO09-4 
 

Gomos JO09-1 

Roden JO09-3 
 

Roden JO09-5 
 

ONR JO09-4 

Peize JO09-1 
 

Peize JO09-2 
 

Veenhuizen JO09-1 

ONR JO09-1 
 

ONR JO09-2 
 

Peize JO09-3 

  
ONR JO09-4 

 
Roden JO09-6 

 

E-Poules   

JO11             

       Poule F 
 

Poule G 
 

Poule H 
 

Poule J 

Roden JO11-1 
 

Roden JO11-3 
 

Roden JO11-5 
 

Nw Roden JO11-1 

Roden JO11-2 
 

Roden JO11-4 
 

Roden JO11-6 
 

Roden JO11-7 

Peize JO11-1 
 

Gomos JO11-1 
 

Veenhuizen JO11-1 
 

Roden JO11-8 

Nw Roden JO11-2 
 

Peize JO11-2 
 

Peize JO11-3 
 

Gomos JO11-2 

ONR JO11-1 
 

ONR JO11-2 
 

Peize JO11-4 
 

Peize JO11-5 

  
Een JO11-1 

 
ONR JO11-3 

 
ONR JO11-4 

 

D-Poules 

JO13                 

         Poule K 
 

Poule L 
 

Poule M 
 

Poule N 
 

Poule O 

Roden JO13-2/1 
 

ONR JO13-1/1 
 

ONR JO13-1/2 
 

Nw Roden JO13-1/1 
 

Nw Roden JO13-1/2 

Roden JO13-2/2 
 

Roden JO13-3/1 
 

Roden JO13-4/2 
 

Roden JO13-6/1 
 

Roden JO13-7/1 

Gomos JO13-1/1 
 

Roden JO13-3/2 
 

Roden JO13-5/1 
 

Roden JO13-6/2 
 

Roden JO13-7/2 

Gomos JO13-1/2 
 

Roden JO13-4/1 
 

Roden JO13-5/2 
 

ONR JO13-2/1 
 

ONR JO13-2/2 

Peize JO13-1/1 
 

Veenhuizen JO13-1 
 

Gomos JO13-2/1 
 

Gomos JO13-2/2 
 

Peize JO13-3 

Peize JO13-1/2 
   

Peize JO13-2-1 
 

Peize JO13-2/2 
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Wedstrijdschema’s 
 

De meest actuele wedstrijdschema’s zijn te vinden op www.noordenveldcup.nl. 

 

Contact 

 

Verenigingscontactpersonen 
 

 
 
Noordenveldcup overige 
 
Internet:  www.noordenveldcup.nl 
Twitter:  @noordenveldcup 

 

 

Sporthallen 

Sporthal Peize  

Hereweg 1A    9321 CL  Peize  050 5033921  

 

Sporthal De Brinkhof  

De Brink 1    9331 AA  Norg   0592 675555  

 

Sporthal De Hullen  

Ceintuurbaan-Zuid 6  9301 HX Roden   050 5019268  

http://www.noordenveldcup.nl/
http://www.noordenveldcup.nl/

