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WELKOMSTWOORD 

 

Beste sportvrienden! 

 

Welkom op de derde editie van de Koflexwerk Select Cup Futsal! Wij 
zijn erg blij dat jullie als team positief hebben gereageerd op onze 
uitnodiging om aan ons zaalvoetbaltoernooi deel te nemen. Wij 
hopen alle spelers, begeleiders en ouders een leuke, sportieve en 
gezellige dag te laten beleven in Sporthal Het Zwijsen. De 
toernooicommissie wenst alle spelers veel plezier en hoopt dat alle 
wedstrijden spannend en vooral sportief verlopen. Voordat we 
beginnen eerst een woord van dank aan al onze vrijwilligers, 
sponsoren, EHBO'ers en natuurlijk de scheidsrechters. Zonder hen 
kan er namelijk niet gevoetbald worden.  

 

Allemaal veel plezier en succes! 

 

De toernooicommissie 
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DEELNEMERS 

 

We zijn als organisatie trots te kunnen melden dat de Koflexwerk 
Select Cup Futsal tijdens de derde editie een sterk deelnemersveld 
kent. Kijk hieronder welke clubs deelnemen aan de Koflexwerk 
Select Cup Futsal 2019/20. 
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REGLEMENT SPORTHAL 

 

- Alle teams worden dertig minuten voor eerste wedstrijd van het  
toernooi verwacht. Teams dienen zich te melden in de hal voor 
ontvangst van het wedstrijdschema en toernooiboekje. 

- Ouders mogen uitsluitend op de tribune of in de kantine aanwezig 
zijn. Dat betekent dat zij niet in de kleedkamers mogen komen. De 
toiletten bevinden zich in de gang. 

- Iedere club deelt een kleedlokaal. 

- Alle teams worden in hun clubtenue verwacht. 

- Spelers dienen zaalschoenen (geen zwarte zolen) aan te hebben. 
Dat betekent geen schoenen met noppen. 

- Trainers en leiders moeten gebruikmaken van de sloffen of 
zaalschoenen. Deze staan in de gang van de kleedkamers. 

- De toernooiorganisatie is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal 
van spullen. 

- De kantine van Sporthal Zwijsen is geopend, het is mogelijk om te 
betalen via pin. 

- De elftallen wordt geadviseerd waardevolle spullen thuis te laten of 
zelf in de gaten te houden. 

- De verenigingen worden verzocht er mede op toe te zien dat het 
terrein (zaal, kleedkamers, kantine) netjes wordt gehouden. 

- Het is verboden om intrapballen mee te nemen. 
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- Tijdens het toernooi zijn EHBO'ers aanwezig om te ondersteunen bij 
eventuele blessures. 

- In de kantine van de sporthal worden de standen weergegeven. 
Deze zijn tevens te vinden op 
http://passievoorevenementen.nl/select-cup-futsal 

  

http://passievoorevenementen.nl/select-cup-futsal
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SPELREGELS JO8 & JO9  

 

- Wedstrijden duren vijftien minuten (zonder wissel van helft). De 
winnaar krijgt drie punten en een gelijkspel levert beide teams een 
punt op. 

- Deze poules worden afgewerkt op een half veld. Dit veld wordt 
aangemerkt met hoedjes / pionnen. 

- De wedstrijden worden begonnen en afgefloten volgens de centrale 
klok (tijd is tijd). 

- Het eerstgenoemde team neemt de aftrap. Bij een doelpunt wordt 
tevens afgetrapt. 

- Er wordt gespeeld met een plofbal speciaal voor jeugdspelers. 

- De teams spelen vijf tegen vijf (inclusief doelman). 

- Uitballen mogen worden ingedribbeld of ingespeeld. 

- Corners mogen worden ingedribbeld of ingespeeld. 

- Er mag worden door gewisseld, maar de speler die gewisseld wordt 
moet eerst het veld verlaten hebben voordat zijn vervanger het veld 
mag betreden. 

- Wisselspelers nemen plaats op de reservebank en dienen daar te 
blijven zitten totdat zij het veld weer in mogen. 

- De doelman mag meevoetballen, maar een terugspeelbal niet in zijn 
handen pakken. 
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- De doelman mag niet uit de handen trappen. Hij mag wel passen 
vanaf de grond of inrollen. 

- Het doelgebied wordt aangemerkt door een apart hoedje / pion. 

- De scheidsrechter kan beslissen om een tijdstraf (twee minuten) te 
geven na een overtreding. 

- Alleen de vier teams die aan het spelen zijn mogen in de zaal zijn. 
Andere teams zitten op de tribune, in de kleedkamer of in de 
kantine.  

- Een speler mag slechts met een team deelnemen aan het toernooi.  

- Bij een gelijke eindstand in de poule wordt de winnaar bepaald op 
onderling resultaat, doelsaldo of doelpunten voor (in die volgorde). 
Mocht dit allemaal gelijk zijn, volgt een penaltyreeks waarin ieder 
team drie strafschoppen neemt. 

- In alle gevallen wanneer dit reglement niet voorziet, zal de 
toernooicommissie beslissen. 
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FOTO’S  KOFLEXWERK SELECT CUP FUTSAL 2019 
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CATEGORIE JO8 

 

POULE JO8 

 

Teams: Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten 

JVC Cuijk           
UDI'19           
vv Gemert           
Blauw Geel'38           
RKSV Rhode           
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PROGRAMMA JO8 

 

  

Start Eind Thuisteam Uitteam 
Uitslag 

09:00 09:15 JVC Cuijk RKSV Rhode   -   

09:17 09:32 UDI'19 Blauw Geel'38   -   

09:34 09:49 vv Gemert RKSV Rhode   -   

09:51 10:06 Blauw Geel'38 JVC Cuijk   -   

10:08 10:23 vv Gemert UDI'19   -   

10:25 10:40 RKSV Rhode Blauw Geel'38   -   

10:42 10:57 JVC Cuijk vv Gemert   -   

10:59 11:14 RKSV Rhode UDI'19   -   

11:16 11:31 Blauw Geel'38 vv Gemert   -   

11:33 11:48 UDI'19 JVC Cuijk   -   
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CATEGORIE JO9 

 

POULE JO9 

 

Teams: Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten 

UDI'19           
Blauw Geel'38           
vv Gemert           
Unitas'59           
RKSV Rhode           
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PROGRAMMA JO9 

 

  

Start Eind Thuisteam Uitteam 
Uitslag 

09:00 09:15 UDI'19 RKSV Rhode   -   

09:17 09:32 Blauw Geel'38 Unitas'59   -   

09:34 09:49 vv Gemert RKSV Rhode   -   

09:51 10:06 Unitas'59 UDI'19   -   

10:08 10:23 vv Gemert Blauw Geel'38   -   

10:25 10:40 RKSV Rhode Unitas'59   -   

10:42 10:57 UDI'19 vv Gemert   -   

10:59 11:14 RKSV Rhode Blauw Geel'38   -   

11:16 11:31 Unitas'59 vv Gemert   -   

11:33 11:48 Blauw Geel'38 UDI'19   -   
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SPELREGELS JO10 & JO11  

 

- Wedstrijden duren vijftien minuten (zonder wissel van helft). De 
winnaar krijgt drie punten en een gelijkspel levert beide teams een 
punt op. 

- Deze poules worden afgewerkt op een normaal zaalvoetbalveld. Dat 
betekent dat gebruik wordt gemaakt van de zwarte lijnen. 
Gebruikmaken van de muur is niet toegestaan. 

- De wedstrijden worden begonnen en afgefloten volgens de centrale 
klok (tijd is tijd). 

- Het eerstgenoemde team neemt de aftrap. Bij een doelpunt wordt 
tevens afgetrapt. 

- Er wordt gespeeld met een plofbal speciaal voor jeugdspelers. 

- De teams spelen zes tegen zes (inclusief doelman). 

- Uitballen mogen worden ingedribbeld of ingespeeld. 

- Corners mogen worden ingedribbeld of ingespeeld. 

- Er mag worden door gewisseld, maar de speler die gewisseld wordt 
moet eerst het veld verlaten hebben voordat zijn vervanger het veld 
mag betreden. 

- Wisselspelers nemen plaats op de reservebank en dienen daar te 
blijven zitten totdat zij het veld weer in mogen. 

- De doelman mag meevoetballen, maar een terugspeelbal niet in zijn 
handen pakken. 

- De doelman mag niet uit de handen trappen. Hij mag wel passen 
vanaf de grond of inrollen. 
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- De scheidsrechter kan beslissen om een tijdstraf (twee minuten) te 
geven na een overtreding. 

- Alleen de twee teams die aan het spelen zijn mogen in de zaal zijn. 
De andere teams zitten op de tribune, in de kleedkamer of in de 
kantine.  

- Een speler mag slechts met een team deelnemen aan het toernooi.  

- Bij een gelijke eindstand in de poule wordt de winnaar bepaald op 
onderling resultaat, doelsaldo of doelpunten voor (in die volgorde). 
Mocht dit allemaal gelijk zijn, volgt een penaltyreeks waarin ieder 
team drie strafschoppen neemt. 

- In alle gevallen wanneer dit reglement niet voorziet, zal de 
toernooicommissie beslissen. 
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CATEGORIE JO10 

 

POULE JO10 

 

Teams: Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten 

Blauw Geel'38 JO10-1           
UDI'19           
V.V. Gemert           
Unitas'59           
Blauw Geel'38 JO10-2           
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PROGRAMMA JO10 

 

 

 

 

 

Start Eind Thuisteam Uitteam 
Uitslag 

12:00 12:15 Blauw Geel'38 Blauw Geel'38 JO10-2   -   

12:17 12:32 UDI'19 Unitas'59   -   

12:34 12:49 V.V. Gemert Blauw Geel'38 JO10-2   -   

12:51 13:06 Unitas'59 Blauw Geel'38   -   

13:08 13:23 V.V. Gemert UDI'19   -   

13:25 13:40 Blauw Geel'38 JO10-2 Unitas'59   -   

13:42 13:57 Blauw Geel'38 V.V. Gemert   -   

13:59 14:14 Blauw Geel'38 JO10-2 UDI'19   -   

14:16 14:31 Unitas'59 V.V. Gemert   -   

14:33 14:48 UDI'19 Blauw Geel'38   -   
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CATEGORIE JO11  

 

POULE JO11 

 

Teams: Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten 

RKSV Rhode           
Blauw Geel'38           
UDI'19           
V.V. Gemert           
JVC Cuijk           
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PROGRAMMA JO11 

 

Start Eind Thuisteam Uitteam 
Uitslag 

15:00 15:15 Blauw Geel'38 RKSV Rhode   -   

15:17 15:32 UDI'19 JVC Cuijk   -   

15:34 15:49 V.V. Gemert RKSV Rhode   -   

15:51 16:06 JVC Cuijk Blauw Geel'38   -   

16:08 16:23 V.V. Gemert UDI'19   -   

16:25 16:40 RKSV Rhode JVC Cuijk   -   

16:42 16:57 Blauw Geel'38 V.V. Gemert   -   

16:59 17:14 RKSV Rhode UDI'19   -   

17:16 17:31 JVC Cuijk V.V. Gemert   -   

17:33 17:48 UDI'19 Blauw Geel'38   -   
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FOTO’S KOFLEXWERK SELECT CUP FUTSAL 2019 
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BEDANKWOORD 

 

Graag wil de organisatie van de Koflexwerk Select Cup Futsal 
2019/20 van deze gelegenheid gebruikmaken om iedereen 
nogmaals te bedanken voor de aanwezigheid tijdens de derde editie 
van dit toernooi. Wij hopen dat iedereen een mooie voetbaldag 
heeft beleefd en we zien jullie allen graag terug tijdens seizoen 
2020/21! 
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