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Hand-out S.E.Z.A. 2016
39e ZAALVOETBALCOMPETITIE - ASTEN 2016

CONTACT
Samenstelling van het bestuur:
Voorzitter
Frans Bruijstens
Mob.
: 06-13655574
Email
: voorzitter@seza.nl
Penningmeester & Website
Gijs Kuijpers
Mob.
: 06-28249711
Email
: penningmeester@seza.nl
Competitieleider & Website
Hein Schuurman
Mob.
: 06-53889749
Email
: competitieleider@seza.nl
Secretaris & Spelersadministratie
Bas Imandt
Mob.
: 06-12209835
Email
: secretaris@seza.nl
Scheidsrechterszaken & Sponsoring
Luuk van den Boer
Mob.
: 06-24213240

Hoofdsponsor:

Secretariaat:
Bankrelatie
Internetsite
Email

Longkruid 5
5721 RT ASTEN
: Rabobank Asten
rekeningnummer 1036.94.420
: http://www.seza.nl
: info@seza.nl

Sportaccommodatie
Lienderweg 66
5721 CN Asten
Tel. 0493-692438
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VOORWOORD
Beste zaalvoetballers,
We gaan weer beginnen !
Het zaalvoetbalseizoen 2016 begint in april. Hoogste tijd om informatie te verschaffen over de deelnemers
en de veranderingen in de spelregels en/of het huishoudelijk reglement. Er zijn ook nog enkele
aandachtspunten die kunnen bijdragen aan een sportief, gezellig en succesvol zaalvoetbalseizoen.
Ten opzichte van het seizoen 2015 hebben we één team minder. Er zijn twee teams uit de eerste klasse
gestopt en er is één nieuw team. Dit nieuwe team, Frank Verjans / Erima, zal uitkomen in de tweede
klasse. Dit houdt in dat de eerste klasse bestaat uit zeven teams en de tweede klasse bestaat uit tien
teams. De teams in de eerste klasse spelen anderhalve competitie en de teams in de tweede klasse spelen
zullen in een hele competite uitmaken wie aanspraak maakt op het kampioenschap. Ieder team speelt 18
competitiewedstrijden. Dit houdt in dat teams twee wedstrijden meer spelen ten opzichte van seizoen
2015.
Wij, de bestuursleden van de S.E.Z.A., wensen iedereen een succesvol zaalvoetbalseizoen toe. Wij hopen
dat iedereen hier zijn bijdrage aan levert, zodat we straks op een goed jaar kunnen terugkijken.
Met sportieve groet,
Het S.E.Z.A. - bestuur
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Mededelingen
Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld voor het seizoen 2016 bedraagt € 490,00. Het inschrijfgeld is hiermee gelijk gebleven ten
opzichte van het seizoen 2015. Wij vinden het belangrijk te vermelden dat teams in 2016 twee wedstrijden
meer spelen dan een jaar eerder.
De factuur voor het inschrijfgeld wordt voorafgaan aan de competitie verstuurd. Wij verzoeken jullie dit
uiterlijk 15 april 2016 over te betalen.
Samenstelling bestuur
Er zijn flink wat wijzigingen in de samenstelling van het bestuur.
Hein Schuurman is de nieuwe competitieleider. Hierbij hoort alles wat betreft het speelschema en de
website.
Bas Imandt is de nieuwe secretaris.
Luuk van den Boer wordt verantwoordelijk voor de scheidsrechterszaken en de sponsoring.
Gijs Kuijpers gaat aan de slag als penningmeester en tevens ondersteunt hij Hein Schuurman met de
website.
Daniël Drummen stopt als bestuurslid. Hij heeft zich de afgelopen jaren intensief ingezet als
penningmeester en contactpersoon voor de scheidsrechters. Via deze weg willen wij Daniël hartelijk
danken voor zijn gepassioneerde inzet voor de S.E.Z.A..
Aanpassingen spelregels en huishoudelijk reglement
Wij hebben gemerkt dat doel/-lijnrechters zich niet altijd concentreren op de wedstrijd en daarmee het
assisteren van de scheidsrechter. Telefoongebruik door de doel/-lijnrechter is tijdens de wedstrijd is niet
toegestaan.
Wij hebben de hoogte van enkele boetes verlaagd.
Het niet hebben van een doel/-lijnrechter: De eerste keer € 5,00 , de tweede keer € 10,00 en de derde
keer € 20,00. Een vierde keer geen doel/-lijnrechter leveren is niet toegestaan.
Speelprogramma
Het speelprogramma, van zowel de Bij Willem Competitie als de bekercompetitie, staat op onze website.
Er is voor gekozen het programma niet meer in de hand-out te verwerken.
Website:
www.seza.nl
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Aandachtspunten
Naar aanleiding van het seizoen 2015 hebben wij een aantal aandachtspunten voor komend seizoen.


Het verzetten van wedstrijden is niet mogelijk, het ruilen van wedstrijden wel.
Het meest praktisch is dat je ruilt met een team dat op een ander moment tegen de betreffende
tegenstander speelt. Betrek in iedere actie om een wedstrijd te ruilen de competitieleider.



Neem de spelregels, het huishoudelijk reglement van zowel de S.E.Z.A. als De Schop én deze
hand-out door met je team. Op die manier is iedereen op de hoogte.



Nieuwe spelers kunnen tot vóór de eerste speeldag na de zomerstop worden toegevoegd.
Je kunt spelers toevoegen door een recente foto van de betreffende speler te sturen naar
secretaris@seza.nl, met daarbij de naam, de geboortedatum en de woonplaats van de speler.
Belangrijk: Indien je een foto in De Schop ter plekke inlevert, graag alsnog digitaal
opsturen naar de secretaris. Het bestuurslid van dienst zal je hierop wijzen.



Voorafgaand aan het seizoen 2015 hebben wij de teams verzocht geen alcohol meer te nuttigen in
het kleedlokaal, zelfs niet bij het behalen van het kampioenschap of het winnen van de beker. Wij
zijn trots dat teams zich hierin kunnen vinden en dit dan ook te bewaren voor in de kantine.



We hebben in Asten een erg sportieve competitie. Dit merken wij onder andere aan het weinige
aantal kaarten en dus ook het weinige aantal schorsingen. Bij tien strafminuten volgt namelijk een
schorsing van één wedstrijd, bij twintig strafminuten een schorsing van twee wedstrijden, enz.
Wij willen jullie op deze regel attenderen, maar tegelijkertijd zijn wij trots dat we hier zo weinig
gebruik van hoeven maken.



De afsluitingsavond is op vrijdag 21 oktober 2016. We hopen op deze avond met veel teams
aanwezig te zijn. Zet de datum vast in je agenda, zodat je aanwezig kunt zijn !
Dit zal tevens de eerste afsluitingsavond zijn waarbij Leon Cortenbach en Liesanne Wubbolts hun
opwachting maken als eigenaren van de horecagelegenheid in De Schop.
Zij gaan op 1 mei 2016 van start. Wij wensen hun via deze weg veel succes.



Tijdens de eerste speelavonden worden nieuwe teamfoto’s gemaakt voor op de website.
We willen ervoor zorgen dat zo snel mogelijk de teamfoto’s online staan.
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Deelnemers Bij Willem Competitie 2016

Eerste klasse
Teamnaam
ASOM Bestratingen
Café ’t Spektakel
Café Toff
De Kantine
Handelsonderneming
Jan van Lierop
Joost Stucwerken
Markt 8

Shirtkleur
Blauw
Geel
Zwart/Wit
Blauw
Rood/Wit

Contactpersoon
Laurens Hurkmans
Marvin Claessens
Bart van Rooij
Sohail Rahimi
Adri van Lierop

Tel. nummer
0653688514
0652045068
0683240161
0625072878
0631768601

Emailadres
info@hurkmansnatuursteen.nl
marvinclaessens@hotmail.nl
bartvanrooij@outlook.com
hakimi_sohail@hotmail.com
adriwitte3@gmail.com

Wit
Geel

Rick Kleijsen
Marco Haazen

0613846309
0633691998

rickkleijsen@live.nl
haazen@hotmail.com

Tweede klasse
Teamnaam

Shirtkleur

Contactpersoon

Tel.
nummer
0630161824
0624666879
0612062866
0615839941

Emailadres

Adruu
Buro 3
Café Skippy
Control Digit / Jan
van Hoek / Intersport
Thijssen
FC Panenkie
FC Shine

Wit
Wit
Geel
Zwart

Rob van Oijen
Lins Driessen
Bas Welten
Jordi van der
Veeken

Wit
Blauw/Wit

0654936094
0636553008

s.h.w.p.stevens@hotmail.nl
jouke1111@hotmail.nl

Wit
Blauw/Wit

Stefan Stevens
Jouke van den
Boomen
Rick Verrijt
Ruud Douven

Frank Verjans / Erima
Inde Hypotheekelarij
/ Lolaar
Jeuken
Containerservice
Tinnemans van Loon

0639346688
0618884622

Rick.verrijt4@gmail.com
ruuddouven@gmail.com

Blauw

Thijs Haasen

0618912886

frits_nike@hotmail.com

Geel

Jozef van Asten

0643060908

jvasten@hotmail.com
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robvanoijen@isosun.nl
lins.driessen@gmail.com
baswelten83@hotmail.com
jordi.van.der.veeken@hotmail.nl
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Slotwoord
Wij wensen alle teams een prettig, sportief en succesvol seizoen toe.
Mocht je opmerkingen en/of vragen hebben over deze hand-out, neem dan contact op met één van de
bestuursleden van de S.E.Z.A. .
Met sportieve groet,
Het S.E.Z.A. - bestuur

Hoofdsponsor:

