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TEAMLEIDERS DEELNEMENDE TEAMS  

 

Halfspice – voorheen ZZZ  (poule B)  

Leider   : Martijn Quint   tel. privé:  06-34098872 

Tenue  shirt : zwart 

  broek : zwart 
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Leider   : Maarten van Vulpen  tel. privé: 06-53567949 

Tenue  shirt : wit met een diagonale blauwe streep 

  broek : wit 

 

Forte Vooruit (nieuw poule B) 

Leider   : Jarrel Zeebregt  tel. Privé: 06-55823803 

  Shirt : blauw 

  Broek : wit 

 

 

Cafetaria Peet (poule B) 

Leider   : Hendrik den Otter   tel. Prive: 06-13947146  

Tenue  shirt : geel 

  broek : blauw 

 

Ragazzi Grande (poule B) 

Leider   : Seth Snel    tel. Privé: 06-46142753 

Tenue  shirt : rood 

  broek : wit 

 

SlimMike (poule A) 

Leider   :  Rick Lith   tel. privé: 06-52474458 

Tenue  shirt : (licht) blauw/wit 

  broek : wit 

 

De Gewoontjes  (poule A+B) 

Leider : Mike  Hoencamp  tel. Privé: 06-20912577 

Tenue  shirt : donker-blauw 

  broek : donker-blauw 

 

Young Boys (poule A) 

Leider   : Hendrik den Otter  tel. Privé 06-13947146 

shirt:  :  n.o.t.g 

broek : n.o.t.g. 

 

 

Water Boys (poule B) 

Leider   : Niels van de Water  tel. Privé: 06-26990247 

  Shirt : N.B. 
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  Broek : N.B. 

 

 

B & E (poule B)   

Leider   :  Ed Buitenhek tel. Privé: 06-53842249 

Tenue  shirt : zwart/goud 

  broek : zwart 

 

NRG  (poule A) 

Leider   : Furnen Coulor tel. privé:  06-36178780  

Tenue  shirt : licht-blauw 

  broek : wit 

 

AVALK  (poule B) 

Leider   : Ronald Valk   tel. Prive: 06-55860644 

Tenue  shirt : blauw 

  broek : blauw 

 

    

BUVOVV (poule A)  

Leider   : Luuk Vos      tel. privé: 06-22905576  

Tenue  shirt : rood/wit 

  broek : wit 

 

De Bilt  (poule A) 

Leider   : Dennis Huussen tel. Privé: 06-15073464 

  Shirt : rood 

  Broek : rood 

 

Mutaties:  

Teams Diakonessenhuis en SVM (poule A)  zijn gestopt. Er zijn 2 nieuwe teams; in poule B, 

teams van Forte Vooruit en team Water Boys. United gaat naar pule A.  

Alle nieuwe teams welkom! 

Een en ander houdt in dat we 15 teams hebben (7 in poule A en 8 in poule B). Als oplossing 

hiervoor is er gekozen voor extra team in poule A (TP-B) bestaande uit team uit poule B. Deze 

indeling wordt in het programma weergegeven en het is de bedoeling dat genoemde teams uit 

poule A aantal keren een extra wedstrijd speelt. Wedstrijden tellen mee niet mee voor de 

competitie maar wel voor de een extra competitie en de fairplay. Als een team niet kan op de 

opgegeven datum, graag tijdig een bericht aan de organisatie!  

 

 

Organisatie: SVM Recreatie Competitie 

 Edmond Harte en Hendrik den Otter 

 Tel.: 06-21572890  (Edmond)  / 06-13947146 (Hendrik) 

 h-denotter67@kpnmail.nl / edmond@harte.in 

 

 

De meest actuele informatie staat op www.svmfutsal.nl  

Zijn er wijzigingen dan staan deze op de site, dus graag van te voren site checken! 


