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TOERNOOIREGLEMENT IJSSELCUP 2016
1. De WRZV heeft de r van recreatie zeer hoog in het vaandel, daarom staat het toernooi 
 in het teken van plezier, gezelligheid en bovenal moet het een leuke dag worden voor 
 iedereen;
2. Het toernooi wordt gespeeld met 12 teams verdeeld over twee poules met vervolgens 
 kwart-, halve finales en (kleine) finales
3. Teams bestaan uit 5 spelers 
4. Er wordt gespeeld volgens de reglementen van de KNVB zaalvoetbal 
5. De westrijd staat onder leiding van de toegewezen scheidsrechter
6. De wedstrijdduur is 1 x 20 minuten 
7. Wedstrijden beginnen en eindigen middels tijdwaarneming klok
8. De tijd wordt niet stilgezet bij oponthoud in welke zin dan ook, tenzij toernooileiding 
 anders besluit
9. Teams dienen minimaal 5 minuten voor aanvang wedstrijd klaar te staan in betreffende 
 speelhal
10. De nummers 1 t/m 4 gaan over naar de kwartfinale en vervolgens de knockout fase 
11. Bij gelijke stand in punten telt het onderlinge resultaat, doelsaldo, meest gescoorde 
 doelpunten en uiteindelijk penaltys.
12. Bij gelijke stand in de finale ronde  worden er direct door elk team 3 penaltys genomen, 
 bij gelijke stand daarna “sudden death”
13. Waar het reglement niet voorziet in bepaalde situaties zal de toernooileiding een 
 beslissing nemen.
14. Voor de herkenbaarheid is een aanvoerdersband verplicht en spreekt het voor zich dat 
 de kleding behoudens die van de keeper uniform moet zijn. Kledingvoorschriften 
 conform de regelgeving KNVB. Bij gelijke tenues speelt de thuisploeg met de aanwezige
 hesjes.
15. Tijdens de wedstrijden is de zaal uitsluitend toegankelijk voor spelers, reservespelers, 
 coaches, tijdwaarnemers, lijnrechters, scheidsrechters en verzorgers. 
 Publiek neemt plaats op de tribune.
16. Keeper mag alleen in het spel betrokken worden nadat de tegenpartij de bal heeft 
 geraakt en terugspelen in de handen van de keeper is niet toegestaan.
17. 4 seconden regel: er wordt zichtbaar geteld door de scheidsrechter. 
 Deze geldt voor balbezit keeper, vrije trappen, hoekschop en intrap. 
18. Sliding is alleen toegestaan mits deze wordt uitgevoerd met de bal mee. 
 Een bloksliding is niet toegestaan en wordt bestraft met een gele kaart.
19. Tijdens de wedstrijden kunnen er gele en rode kaarten worden uitgegeven. 
20. Een gele kaart heeft tot gevolg een tijdstraf van 1 minuut. Twee maal geel is rood.
21. Een rode kaart heeft voor het team tot gevolg dat er 2 minuten met een speler minder 
 wordt gespeeld en de speler die de sanctie van de rode kaart heeft ontvangen mag niet 
 terugkeren in het veld. Na 2 minuten of een tegendoelpunt mag een andere speler de 
 ploeg weer completeren.
22. De betrokken speler zal door de toernooicommissie geschorst kunnen worden voor de 
 eerstvolgende wedstrijd. 
23. Als een team of een speler de normen en waarden ten opzichte van andere
 teams / spelers / scheidsrechters niet respecteren dan zal er daadkrachtig worden 
 opgetreden door de toernooicommissie. 
24. Tijdens de wedstrijd wordt er niet gevloekt of andere grof taalgebruik gebruikt. 
 Hierop krijgt de speler in eerste instantie een waarschuwing. Bij 2e waarschuwing volgt 
 de gele kaart. 
25. Wij als bestuur gaan uit van sportief gedrag, zodat het voetbalplezier voor ons allen 
 wordt gewaarborgd.
26. Overal waarin het reglement niet voorziet beslist het bestuur van de WRZV.
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“De Strijd om de IJssel gaat beginnen”
Beste sportvrienden,
wij heten u van harte welkom!

De IJsselcup kent een grote traditie en het is alweer een tijdje geleden dat het 
toernooi werd georganiseerd in de WRZV hallen.

Als WRZV hebben wij het voornemen om het toernooi met de strijd om de IJsselcup 
vanaf heden jaarlijks te organiseren. Het toernooi vindt plaats in de winterstop en 
is bestemd voor veldvoetbalverenigingen, die gelegen zijn rondom de IJssel. 
De eerste editie is wat ons betreft, de opmaat naar een nieuw en groot regionaal 
zaalvoetbalevenement, die jaarlijks op het programma komt te staan. 

U ontvangt van ons hierbij het wedstrijdschema en de spelregels welke gedurende 
de toernooidagen van kracht zijn. Natuurlijk staan hier ook onze sponsoren 
vermeld die dit toernooi mede mogelijk maken. 

De poule wedstrijden staan geprogrammeerd op woensdag 28 december. 
Donderdag 29 december gaan we verder met de laatste poulewedstrijden. 
De nummers 1 t/m 4 plaatsen zich voor de kwartfinales en daarmee de knock-out 
fase. Na de finale op donderdag 29 december is de prijsuitreiking. 
Vervolgens sluiten wij af met een gezellige afterparty. De Zwolse zangers Wesley 
Wolters en Daniël Zuidema zullen met hun optredens ervoor zorgen dat het
 voetbaljaar op een geweldige wijze zal worden afgesloten. 

Tijdens het toernooi organiseren wij een tombola verloting, waarvan de opbrengst 
gaat naar het WRZV jeugdzaalvoetbal. Afgelopen periode zijn we gestart met de 
jeugd in de leeftijd 10 tot en met 18 jaar. Het doel is de jeugd uit de Zwolse 
wijken nauw te betrekken bij en te laten ervaren wat zaalvoetbal is. Onze jeugd 
kan wekelijks kiezen uit de zaalvoetbalacademie op de vrijdag en deelnemen aan 
de jeugdcompetitie op de woensdagen. We willen dit ook graag het komende jaar 
voortzetten samen met uw steun. Een lot kost slechts €1,- en dankzij veel 
sponsoren hebben wij aantrekkelijke prijzen in de verloting. We rekenen op u! 

Ik wens u de komende dagen veel voetbalplezier en verwelkomen u ook graag 
bij de volgende editie van de IJsselcup.

De volgende editie van de IJsselcup wordt georganiseerd op 28 & 29 december 
2017, waarvan de 27e kan worden ingepland als voorronde bij uitbreiding 
van de deelnemers. 
Noteer deze data alvast in uw agenda! 

Namens de WRZV,
Met sportieve groet,
Freddy Eikelboom, voorzitter 
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Poule B: Woensdag 28 december 2016
Nr Tijd Veld Thuis Gasten Uitslag

1 18.15-18.35 Koos Alberts  KHC Kampen WRZV Zwolle  

2 18.36-18.56 Koos Alberts WVF vv Wijthmen

3 18.57-19.17 Koos Alberts s' Heerenbroek vv Hattem  

4 19.18-19.38 Koos Alberts vv Wijthmen KHC Kampen  

5 19.39-19.59 Koos Alberts WRZV Zwolle s'Heerenbroek  

6 20.00-20.20 Koos Alberts vv Hattem WVF  

7 20.21-20.41 Koos Alberts KHC Kampen s'Heerenbroek  

8 20.42-21.02 Koos Alberts vv Hattem vv Wijthmen  

9 21.03-21.23 Koos Alberts WVF WRZV Zwolle  

10 21.24-21.44 Koos Alberts KHC Kampen vv Hattem  

11 21.45-22.05 Koos Alberts s'Heerenbroek WVF

12 22.06-22.26 Koos Alberts vv Wijthmen WRZV Zwolle  

 

Poule B: Donderdag 29 december 2016
Nr Tijd Veld Thuis Gasten Uitslag

13 18.30-18.50 Koos Alberts WVF KHC Kampen  

14 18.51-19.11 Koos Alberts WRZV Zwolle vv Hattem

15 19.12-19.32 Koos Alberts s'Heerenbroek vv Wijthmen  

kwartfinale C 19.45-20.05 Koos Alberts Poule A nr. 2 Poule B nr. 3  

kwartfinale D 20.06-20.26 Koos Alberts Poule B nr. 1 Poule A nr. 4  

 

 

Poule A: Woensdag 28 december 2016
Nr Tijd Veld Thuis Gasten Uitslag

1 18.15-18.35 Bep Bakhuys  Nunspeet VSW  

2 18.36-18.56 Bep Bakhuys Dieze West VSCO'61

3 18.57-19.17 Bep Bakhuys Hatto Heim HFC Storica  

4 19.18-19.38 Bep Bakhuys VSCO'61 Nunspeet  

5 19.39-19.59 Bep Bakhuys VSW Hatto Heim  

6 20.00-20.20 Bep Bakhuys HFC Storica Dieze West  

7 20.21-20.41 Bep Bakhuys Nunspeet Hatto Heim  

8 20.42-21.02 Bep Bakhuys HFC Storica VSCO'61  

9 21.03-21.23 Bep Bakhuys Dieze West VSW  

10 21.24-21.44 Bep Bakhuys Nunspeet HFC Storica  

11 21.45-22.05 Bep Bakhuys Hatto Heim Dieze West

12 22.06-22.26 Bep Bakhuys VSCO'61 VSW  

 

 

Poule A: Donderdag 29 december 2016
Nr Tijd Veld Thuis Gasten Uitslag

13 18.30-18.50 Bep Bakhuys Dieze West Nunspeet  

14 18.51-19.11 Bep Bakhuys VSW HFC Storica

15 19.12-19.32 Bep Bakhuys Hatto Heim VSCO'61  

kwartfinale A 19.45-20.05 Bep Bakhuys Poule B nr. 4 Poule A nr. 1  

kwartfinale B 20.06-20.26 Bep Bakhuys Poule A nr. 3 Poule B nr. 2  

halvefinale E 20.27-20.47 Bep Bakhuys Winnaar A Winnaar C  

halvefinale F 20.48-21.08 Bep Bakhuys Winnaar B Winnaar D  

kleine finale 21.09-21.29 Bep Bakhuys Verliezer E Verliezer F  

Finale 21.30-21.50 Bep Bakhuys Winnaar E Winnaar F  

 

Prijsuitreiking 22.45 uur

Optredens 23.00 uur Wesley Wolters Daniel Zuidema

‘RESPECT EN SPORTIVITEIT’

ZO DOEN WE HET BIJ DE WRZV!

LATEN WE ZAALVOETBAL
LEUK EN GEZELLIG HOUDEN!


