
FC CASTRICUM  KERST  ZAALVOETBALTOERNOOI 2018 

 

                                            

 

27, 28 & 29 december 2018 

 

 

 

 

 

 

 



FC CASTRICUM  KERST  ZAALVOETBALTOERNOOI 2018 

 

                                            

WELKOM 

Namens FC Castricum heten wij iedereen van harte welkom in sporthal De 

Bloemen. Wederom zijn we er in geslaagd om voor de jeugd 3 dagen 

voetbalplezier te organiseren. Dat kan alleen door de vele vrijwilligers. Wij 

spreken onze dank uit dat zij ons dit jaar wederom willen ondersteunen. 

De deelnemers wensen we natuurlijk veel plezier. 

We vragen jullie netjes en sportief met elkaar om te gaan. 

Dit geldt natuurlijk ook voor de eigendommen van de sporthal De Bloemen. 

We zijn te gast en willen de naam van FC Castricum positief uitdragen. 

Om de link naar onze TEAMCONTRACTEN te leggen : 

• Wees aardig voor elkaar, gedraag je sportief 

• Wees zuinig op je eigen spullen en op die van een ander 

De toeschouwers vragen wij plaats te nemen op de tribune. 

De zaal is alleen door spelers en hun begeleiding te betreden. 

Veel plezier allemaal ! 

Organisatie FC Castricum Kerst Zaalvoetbaltoernooi 2018 

Toernooicommissie FC Castricum 
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ALGEMEEN 

• Zorg dat je 5 minuten voor aanvang van de wedstrijden speelklaar bent. 

• We spelen met 5 spelers en 1 keeper, bij JO8 t/m JO11. 

• De ouder jeugd vanaf JO12 speelt met 4 spelers en een keeper 

• Het team wat als eerste staat vermeld, speelt in het WIT 

en start aan de kant van het fitnesscentrum. 

• Het andere team speelt in het BLAUW. 

• Alle wedstrijden volgen direct na elkaar, dus graag snel het veld verlaten na de wedstrijden. 

• Invallers  dienen uit een lager team te komen (indeling veldvoetbal aanhouden) 

dan de speler voor wie ze invallen. 

 

TENUE 

• Zorg dat je 2 shirts bij je hebt: 1x WIT en 1x BLAUW. 

• Keeper dient als zodanig herkenbaar te zijn (gekleed). 

• Schoenen geschikt voor zaalvoetbal, geen schoenen welke gebruikt  zijn op het kunstgras. 

 

AFSPRAKEN IN DE SPORTHAL 

• Niet op de tribune klimmen of er vanaf springen. 

• Afval ruimen we netjes op in de daarvoor bestemde bakken. 

• Kleedkamers worden netjes gebruikt en achter gelaten! 

• Indien je niet aan het voetballen bent, neem je plaats op de tribune. 

• Er wordt alleen gevoetbald in de zaal, niet in de kleedkamers / gang. 

• Niet spelen in de materiaalruimten van de sporthal 

• Gooien met deuren, rennen op tribunes, overlast in kleedkamers 

is ten strengste verboden. De toernooileiding zal bij overtreding  

overgaan tot uitsluiting van verdere deelname. 
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SPELREGELS 

• Scheidsrechter beslist, protesteren heeft geen zin! 

• Lichamelijk contact (duwen en vasthouden) is niet toegestaan. 

• De tijd loopt te allen tijde door (ook bij blessures). 

• Bij een vrije trap / spelhervatting : 3 meter afstand houden. 

• Bal tegen het plafond betekent vrije trap voor tegenstander. 

• Bij bal over boarding volgt uittrap / corner. 

Doelpunt dat direct (zonder aanraken) voortkomt uit een uittrap telt niet. 

• Keeper gooit bal onderhands (scheidsrechter beslist). 

• Keeper mag terugspeelbal niet in zijn handen nemen bij JO12 t/m JO19. 

• Er is geen buitenspel. 

• Grove overtreding: 2 minuten tijdstraf. 

REGELS POULE-FASE 

•  Bij een gelijke stand in de poule wordt de winnaar bepaald in de volgende volgorde: 

1) Beste doelsaldo 

2) Meeste doelpunten voor 

3) Onderlinge resultaat 

4) Extra strafschoppen nemen tussen de gelijk eindigende teams (3 stuks) 

REGELS  FINALES  

• Wedstrijden bestaan uit 2 helften, met korte rust van 1 minuut om te wisselen. 

• Bij gelijkspel volgen direct na de wedstrijd 3 strafschoppen per team. 

Mocht dit geen winnaar opleveren, dan volgen om en om strafschoppen, 

tot winnaar bekend is.  

• Het witte team begint met het nemen van de strafschoppen. 

TOERNOOILEIDING 

• Indien de regels niet in een situatie voorzien, beslist de toernooileiding. 

• De toernooileiding heeft te allen tijde het eindoordeel. 

• Geen bezwaar mogelijk. 
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Zaterdagavond 29 december 2018 

Feestavond met prijsuitreiking 

Aanvang    19.00 uur in de kantine van FC Castricum. 

19.00 uur   Ontvangst in kantine van deelnemers & ouders 

(met limonade & koffie) 

19.15 uur   PRIJS UITREIKING winnende teams (taart) 

Aansluitend   RAD van AVONTUUR 

 

Voor iedere deelnemer aan het FC Castricum Kerst Zaalvoetbaltoernooi 2018 is 
er een gratis lot met een winkans van ongeveer 1 op 3. Voor de volwassenen 
zijn er mooie prijzen te winnen. 
Iedere toernooidag worden er in de sporthal loten verkocht; 
5 stuks voor € 2,50. 
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Vele mensen binnen FC Castricum hebben de behoefte iets extra’s te doen 
voor de club. Vanaf de start van FC Castricum in 2002 zijn de Vrienden van FC 
Castricum begonnen met hun activiteiten. Vanaf 2008 is er een missie 
geformuleerd. Deze missie luidt: 

 “ Sport is een middel om jeugd te helpen in hun ontwikkeling” . 

Voor de Vrienden zelf wordt eenmaal per jaar een jaarvergadering gehouden 
en een avond georganiseerd met een externe spreker.  

De jaarlijkse contributie van een Vriend(in) bedraagt € 50. De naam van de 
Vriend of Vriendin wordt in de kantine opgehangen in de hiervoor speciaal 
ontworpen vitrinekast. Daarnaast wordt elk jaar de Vriend(in) van de Vrienden 
gekozen, dat kan iedereen zijn die de jeugd van FC Castricum een warm hart 
toedraagt. De Vrienden van FC Castricum hebben 2 speerpunten in hun beleid 
afgestemd op bovenstaande missie. 

1.       Het financieel ondersteunen van de jeugdactiviteiten  
2.       Het breder positief maatschappelijk inzetten van FC Castricum 

 
 
  Graag zouden we U begroeten als Vriend of Vriendin van FC Castricum ! 
  

Voor deelname of meer informatie, neem gerust contact op. 
 Namens de Vrienden van FC Castricum 

 
 

 


