
 

 

Op zaterdag 29 december organiseert 

Vliegdorp het 

DIBONTWERP 

Regionaal 

Zaalvoetbal Toernooi 

voor 1e elftallen 
 

Locatie: 

Banninghal Soesterberg 

Banningstraat 1 

3769 AA Soesterberg 

Aanvang 12:00 uur (zaal open v.a. 11:00 uur) 
Toernooi-informatie: 

Coco Fares 06-53691437 of Oskar Nauman 06-40788154 



  



De 16 deelnemende teams worden verdeeld in 4 poules. Elke poule speelt de wedstrijden achter 

elkaar. Onderstaand de poule-indeling en de starttijd van de eerste wedstrijd in die poule. Alle 

teams worden geacht uiterlijk 15 minuten voor de eerste poulewedstrijd aanwezig te zijn. 

 

Poule A: aanvang eerste wedstrijd 12:00 uur (aanwezig uiterlijk 11:45 uur) 
Patria, SV Zeist, FC Bunnik, FZO 
 
Poule B: aanvang eerste wedstrijd 13:40 uur (aanwezig uiterlijk 13:25 uur) 
DOSC, Eemnes, SEC, Vliegdorp 
 
Poule C: aanvang eerste wedstrijd 15:20 uur (aanwezig uiterlijk 15:05 uur) 
Elinkwijk, Rivierwijkers, FC De Bilt, Hercules 
 
Poule D: aanvang eerste wedstrijd 17:00 uur (aanwezig uiterlijk 16:45 uur) 
Quick Amersfoort, Cobu Boys, SVL, FC Driebergen 
 

De volgorde van de poulewedstrijden wordt op 29 december bij aanvang van 
de poule bekend gemaakt. 
 
Toernooiregels 

 Er wordt gespeeld volgens de zaalvoetbal reglementen van de KNVB. 

 Zo wordt er dus gespeeld met een plofbal 
 
Aanvullende bijzondere bepalingen 

 Deelnemers moeten lid zijn van de betreffende vereniging 

 Het eerstgenoemde team speelt op de rechterhelft van het veld (de kantinekant) en trapt af. 

 Teams dienen er voor te zorgen dat ze op tijd aanwezig zijn. 

 Indien de teams kleding dragen die te veel overeenkomsten vertonen, dient het aftrappende 
team hesjes aan te doen. 

 De wedstrijden beginnen d.m.v. een geluidsignaal. 

 Wedstrijden duren 15 minuten. 

 Na het signaal is de wedstrijd begonnen, ongeacht of teams aanwezig en compleet zijn. 

 De scheidsrechter heeft het laatste woord. In het uiterste geval beslist de toernooileiding. 

 Terugspelen op de keeper is onbeperkt toegestaan. Hij mag de bal dan echter niet oppakken 

 De tijdstraf voor een gele kaart is 1 minuut. De vervangende speler bij een rode kaart mag na 3 
minuten worden ingebracht. 

 Indien een team met tijdstraffen een tegendoelpunt krijgt, zijn de tijdstraffen vanaf dat moment 
voorbij. 

 Bij gelijke stand in de poule wordt de definitieve rangschikking als volgt bepaald: 
o hoogste doelsaldo, onderling resultaat. 
o Anders volgt een shoot-out (elk team 3 spelers, daarna 1 per team). 

 De 2 beste teams uit iedere poule gaan naar de Finales. Deze beginnen om 19:00 uur 

 De organisatie is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor 

beschadiging, diefstal etc. 

 

 In alle gevallen waarin het bovenstaande niet voorziet, beslist de toernooileider 

  



Als lid van voetbalclub ‘t 
Vliegdorp te Soesterberg 
verzorg ik graag de 
sponsoring voor dit 
toernooi. 

Uiteraard hoop ik van 
harte dat het een 
sportieve en geslaagde 
dag wordt om niet te 
vergeten. 

Het geeft mij ook de kans 
om wat over mijzelf en 
‘DIBONTWERP’ te 
vertellen. 

DIBONTWERP 

Een jong en succesvol eenmansbedrijf. DIBONTWERP bestaat nu bijna een jaar.  

Mijn werk, DTP en vormgeven, is mijn passie. Ik laat dat zien in mijn ontwerpen. Het 
wordt geïnspireerd door en toegespitst op uw product. 

Ik werk met veel gevoel en precisie om het beste resultaat aan u te kunnen 
presenteren en voor u te kunnen produceren. 

Ik hecht veel waarde aan stijl. Ik laat dat blijken in mijn ontwerpen en vormgeving. Ik 
lever o.a. logo’s, flyers, folders, brochures en complete huisstijlen. 
Tevredenheid van de klant is voor mij de beste graadmeter voor een optimaal 
resultaat. Om dit te kunnen realiseren overleg ik graag met u om zo aan al uw 
wensen te kunnen voldoen.  

Naast het vormgeven en ontwerpen verzorg ik desgewenst ook het produceren van 
drukwerk. 

U kunt dus voor al uw wensen wat betreft het ontwerp, de vormgeving, design en  
drukwerk bij DIBONTWERP terecht! 

Fouad Dib 

Ankaradreef 296 

3564 VX Utrecht 

Tel: 06 28148152 / 06 18742715 

dib.grafischontwerp@gmail.com 

www.dibontwerp.nl 

mailto:dib.grafischontwerp@gmail.com
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