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Verslag wedstrijdsecretaris seizoen 2017/2018 

Wat natuurlijk meteen in het oog springt, is dat we als vereniging wederom een kampioenschap van 

team 5 vieren en niet alleen dat, maar dit team wist ook de beker te veroveren na een regelrechte 

thriller. Natuurlijk bulkt dit team van het talent en zaalvoetbalkennis maar een kampioenschap en 

bekerwinst is toch wel iets zeer  unieks. Volgend seizoen mag dit team zich gaan bewijzen in de derde 

klasse en gezien de selectie, moet een plaats in de top weer mogelijk zijn. We hebben afscheid genomen 

van een groot gedeelte van team 2 waardoor team 5, team 2 gaat worden en team 6, een plaats 

opschuift en als team 5 aan de competitie gaat deelnemen.   

Van de teams zijn de eindstanden als volgt:  

1  Le Soleil 5     20 19  0  1  0 57 194- 43 151  

4  Le Soleil 6     20 10  0 10  0 30  96- 85 +11   

6  Le Soleil 4     20  8  1 11  0 25  90-125 -35 
   
6  Le Soleil 3     20  9  1 10  0 28  85-104 -19 

7  Le Soleil 1     20  7  2 11  0 23  81- 87  -6   

10 Le Soleil 2   20  4  3 13  0 15  66-112 -46   
 
De andere nieuwkomer binnen de vereniging, team 6 behaalde een goede eindklassering en wist ook 

binnen de  vereniging, verschillende teams vaker  behulpzaam te zijn bij het uithelpen van spelers. 

De resterende teams speelden hun wedstrijden en waren er gelukkig weinig of geen incidenten te 

melden.  

Het uithelpen binnen de verschillende teams verloopt mede door de app goed. Het wordt natuurlijk 

moeilijk als spelers zich op het laatste moment afmelden, maar toch werd hier ook nog vaak een 

oplossing gevonden. Ook wil ik nogmaals benadrukken dat als er wedstrijden verzet moeten worden, dit 

tijdig doorgegeven dient te worden. Voor de duidelijkheid; wedstrijden kunnen in principe alleen 

“vooruit” gespeeld worden. Het is dus zaak om dit op tijd te communiceren met het  

wedstrijdsecretariaat.  

De uitsluitingen die we dit seizoen gehad hebben, twee in getal, betekenen een daling aan vorig seizoen. 

Deze uitsluitingen betroffen dezelfde persoon voor  tweemaal hetzelfde vergrijp. 

De uitsluitingen hebben wederom een ding gemeen en dat is het beledigen, op welke manier dan ook, 

van de scheidsrechter, ik wil daarom nogmaals wijzen op de gedragsregels die we opgesteld, en via de 

vergadering met zijn allen goedgekeurd hebben, na te leven. Realiseer je voordat je aan een wedstrijd 

begint dat de scheidsrechter ook zijn hobby bedrijft. Het is een feit dat het Limburgse 

scheidsrechterskorps flink vergrijst, duidelijk mag dan ook zijn dat deze scheidsrechters echte 

liefhebbers zijn, om op deze leeftijd nog wedstrijden te willen leiden. Behandel hen met respect, 

niemand is zonder fouten.  
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Tel tot tien en denk er eens over na dat je door het geel blauw te dragen een vertegenwoordiger bent 

van een trotse vereniging. Ook wil ik nogmaals onder de aandacht brengen dat boetes voor eigen 

rekening zijn!  

Wij zullen  met vijf teams deelnemen aan de competitie 18/19. Twee derde klassers en drie vierde 

klassers, allen nemen zij deel aan de bekercompetitie die  31 augustus  of  1 september 2018 start 

 De competitie start een week (32) later. 

Voor de competitie hebben we als volgt ingeschreven: 

                                              Week 1                        Week 2 

 17.30 uur                      Team 4 4e kl                          

18.30 uur                      Team 3 4e kl                 Team 1               3e kl              

19.30 uur                      Team 2 3e kl                 Team 5               4 e kl    

Bovenstaand is natuurlijk onder voorbehoud en we zullen moeten afwachten wat er rond eind volgende 

week uit de hoge hoed van de competitieplanner zal komen. Voor de duidelijkheid, door de nieuwe 

competitieopzet, worden  de verschillende competities van onder af aangevuld. 

Het coachoverleg zal na overleg plaatsvinden op maandag 20 augustus of zaterdag 25 augustus 

Aan alle spelers die de club verlaten hebben, dank voor jullie inzet. 

Tevens dank de aanvoerders, regelateurs, coaches en teamcontacten voor de samenwerking en wens 

iedereen een fijne “zomerstop” toe. 

Tot slot wil ik er net als voorgaande jaren  op aan dringen, dat als er vragen, opmerkingen of problemen 

binnen het team zijn. Dit te communiceren naar het bestuur, alleen dan kunnen wij als bestuur ook 

werkelijk proberen deze op te lossen.  

Jack de Kok 

Wedstrijdsecretaris ZVV Le Soleil 

  


