
 
 
 

 
4 dorpen Zaalvoetbaltoernooi 

 

Uitnodiging 4 dorpen Zaalvoetbaltoernooi 2022 
JONGENS O19-1 

 
Beste trainers, leiders en spelers, 
 
Wij jullie graag uitnodigen voor het “4-dorpen zaalvoetbaltoernooi”. Dit toernooi vindt voor JO19-1 plaats op 
dinsdag 27 december 2022 in de sporthal te Deurningen om 14:00 uur. Zorg dat je ruim voor aanvang aanwezig 
bent.     
 
De teams dienen te worden opgesplitst in 2 teams. In totaal spelen we een toernooi in 2 poules van 4 teams, 
gevolgd door kruisfinale en een finale wedstrijd.  
 
Enkele mededelingen voor deze dag: 
 

- De organisatie berust bij DSVD Deurningen. 

- Een team telt 1 keeper en 4 veldspelers. (in overleg met de organisatie kan hiervan afgeweken worden i.v.m. 

veel wissels) 

- Tussen de wedstrijden is er beperkte tijd om van teams te wisselen. Op tijd klaar staan is dus belangrijk! 

- Leiders van teams die niet aan het spelen zijn kunnen gevraagd worden om een wedstrijd te fluiten. 

- Als beide teams klaar staan geeft de scheidsrechter het startsignaal. Het eindsignaal wordt centraal gegeven. 

- Men mag in de sporthal niet voetballen met buitenschoenen of sportschoenen met een zwarte zool. Wie 

toch speelt met zwarte zolen wordt van verdere deelneming uitgesloten. 

- Op de deuren van de kleedkamers is aangegeven waar men zich moet omkleden en waar men kan douchen. 

- Het eerstgenoemde team heeft de aftrap en speelt aan de linker zijde. 

- Over de zijlijn betekent intrap en het plafond raken een vrije trap vanaf de zijlijn.  

- Uit een intrap kan nooit rechtstreeks gescoord worden. 

- De keepers mogen de bal niet uit de handen schieten. 

- De eindstand wordt bepaald aan de hand van het aantal punten. Bij gelijke stand telt doelsaldo. Is het dan 

nog gelijk telt het aantal gescoorde doelpunten. Is het dan nog gelijk telt het onderling resultaat. Mocht hier 

nog geen winnaar uit voortvloeien worden per team 3 strafschoppen genomen. Bij gelijke stand in de 

kruisfinale of finale: gelijk 3 strafschoppen per team. Daarna om en om.  

 

Laat geen papier/flesjes en dergelijke rondslingeren, maar deponeer het in de daarvoor bestemde afvalbakken. 

Laat de kleedkamers netjes achter. Van de teams wordt verwacht dat zij een leider/coach beschikbaar stellen om 

een aantal wedstrijden te fluiten. 

 

Geef deze berichtgeving zo spoedig mogelijk aan de betrokken trainers/leiders/spelers. 

 

Mochten er nog veranderingen moeten plaatsvinden geef dit dan zo spoedig mogelijk je leiders. Zij kunnen dit 

communiceren met de organisatie. 

 

Veel plezier allemaal! 

 

UD Weerselo/DSVD/Saasveldia/RSC 
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