
  

ZAALVOETBAL DAAR WORD JE BETER VAN!  

Er is ruimte voor nog meer ploegen in de Exstador zaalvoetbal competitie.  

Begin September starten er weer 15 ploegen in de zaalvoetbalcompetitie. Wat een positieve 

ontwikkeling is, is dat de jongere spelers de weg op vrijdagavond weer weten te vinden naar de 

Waddenhal. Dit zorgt voor een hoop drukte op de tribune en gezelligheid in de kantine.   

De meeste van deze jonge liefhebbers voetballen ook op het veld en je ziet dat ze beter worden door 

het zaalvoetbal. Met name de technische vaardigheden en handelingssnelheid in de kleine ruimte 

verbeteren. Tevens hebben de spelers veel balcontacten (in een korte tijd).  

Dit in combinatie met een mix van wat oudere talenten zorgt niet alleen voor spannende 

wedstrijden maar ook voor gezelligheid na de wedstrijden.  

Wij hebben ruimte voor nog meer ploegen die of prestatiegericht, dan wel of voor de gezelligheid 

willen spelen.   

Wie kunnen zich aanmelden en wat heb je nodig?  

• Iedereen die rond de 16 jaar en ouder is kan zich aanmelden. Je mag alle leeftijden door 

elkaar mixen.  

• Je hebt een team van minimaal 1 keeper en 6 spelers nodig (1 keeper en 4 spelers in het veld 

+ twee wissels). Houd er rekening mee dat spelers verhinderd kunnen zijn en dus meer 

spelers in je team is in de praktijk beter.  

• Een tenue (broekje, shirt, sokken), de contributiekosten zijn 350 euro per seizoen. Eventueel 

je eigen sponsor regelen om deze kosten te dekken.  

Waarom aanmelden:  

• Voetbaltechnisch word je beter.  

• Gezelligheid na de tijd met je vrienden.  

• Je speelt altijd thuis onder dezelfde omstandigheden in de Waddenhal.  

• Je speelt ongeveer 1 keer in de twee weken op vrijdagavond.  

• Iedereen voetbalt op zijn eigen niveau in de A of B poule.   

• Nieuw is dat we een 35/45+ competitie opzetten. In deze competitie speel je ongeveer 1x in 

de maand (gereduceerd tarief).   

Daarnaast zullen we dit seizoen voor de jeugd jonger dan 16 jaar een aantal zaalvoetbalavonden 

organiseren.   

Heb je vragen, of wil je je aanmelden, doe dit dan het liefst voor 1 September a.s. Na deze datum zijn 

er in overleg ook nog mogelijkheden.   



Bel met Johan Janssen 06-83084454 of Guus van Hurck 06-51770258 (www.exstador.nl)  

  

Afgelopen seizoen was het behoorlijk spannend in de B poule waarin uiteindelijk de jonkies van, Van 

Stee Offshore er met de eerste plaats van door gingen. In de A poule wisten de oudere talenten van 

Ploeg/ Kantine kampioen te worden, maar de verschillen zijn klein.   

Wij zijn benieuwd wat het nieuwe seizoen gaat brengen waarin PoPaLo zijn jubileum viert en maar 

liefst voor het 40ste jaar meedoet.   

Probeer het gewoon en geef je op! Het enige risico dat je loopt is dat je een aantal sportieve en 

gezellige vrijdagavonden hebt.    
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