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D e SuperElf competitie is weer terug! Na een lange break 
wegens de corona crisis hebben we in September toch weer 
een start kunnen maken met een nieuw voetbaljaargang. Ook 
dit jaar kan één ieder zijn of haar elftal wel samenstellen en zo 
wederom mee doen om mooie prijzen! Wij hopen dat er in 
2021 wel gevoetbald gaat worden en willen hiermee de com-
petitie nog spannender maken. Neem de tijd tijdens de kerst-
vakantie en stuur het in! 
 
Door de wedstrijdleiding van deze competitie is er weer een 
lijst samengesteld met keepers, verdedigers, middenvelders 
en de aanvallers van de vier senioren elftallen van GWVV.  
Het is aan jullie om uit deze lijst het beste scorende team 
samen te stellen. Er zitten hier wel enkele regels aan ver-
bonden. Lees hiervoor goed de spelregels door! Bij 
afwijkingen beslist de wedstrijdleiding welke aanpassingen 
er genomen moeten worden.  
 
Tijdens de aankomende edities van de Boogbal zal er door 
de wedstrijdleiding op ludieke wijze een winnaar worden 
bepaald. De inschrijfformulieren zullen ook nog van de site  
zijn te downloaden zijn, maar ook in deze Boogbal zit het 
formulier.  
 
Zegt het voort en zorg dat je teamgenoten, vrienden, buren 
en-/of  familie etc. allemaal het wedstrijdformulier invullen 
en dit jaar mee doen aan de Superelf competitie.  
 
Omdat een bezoek de aankomende weken aan het 
Dorpshuus niet mogelijk is i.v.m. de corona maatregelen kan 
de opstelling nu ook digitaal toegestuurd worden aan 
gwvvsuperelf@gmail.com. Dit kan nog tot 16 februari. 

 
Gr. Wedstrijdleiding  
 
 De Spelregels: 
- van elk GWVV-senioren team (le t/m 4e elftal) mogen 
3 veldspelers geselecteerd worden. Waarvan 2 als re-
serve speler aangewezen dienen te worden. 
- de keeper kan gekozen worden uit het Ie t/m 4e elftal, 
maar let op: echter de keeper mag niet in één elftal 
spelen van één der gekozen verdedigers.  
- totaal zijn er dus 10 spelers, 1 keeper en 2 reserve-
spelers. 
- er is door de wedstrijdleiding een lijst samengesteld 
met keepers, verdedigers, middenvelders en aanvallers 
uit verschillende teams. De wedstrijdleiding bepaald 
wie in welke categorie thuis hoort. 
 - de bedoeling is om nu een zo optimaal elftal te 
creëren waarmee zoveel mogelijk punten zijn te ver-
dienen.Het elftal dient een 3-4-3 opstelling te hebben. 
(3 verdedigers, 4 middenvelders en 3 aanvallers). 
- iedereen kan voor zijn elftal een originele naam 
bedenken. 
- iedereen kan zich als deelnemer in laten schrijven en 
deelname is gratis. 

- in gevallen waarin in dit spelreglement niet is voor-
zien beslist de G.W.V.V. super-elf wedstrijdleiding. 
- de wedstrijdleiding is in handen van de Boogbalre-
dactie. 
 
Verdeling van de punten;  
- als de speler uit de voorhoede een doelpunt scoort 
levert dat 3 punten op. 
- als een speler uit de middenlinie scoort levert dat 4 
punten op. 
- als een speler uit de achterhoede scoort levert dat 5 
punten op. 
- als een doelverdediger scoort levert dat 10 punten 
op. 
- als een doelverdediger de nul houdt levert dat 3 
punten op. 
- als een doelverdediger meer dan 4 doelpunten tegen 
krijgt levert dat 3 strafpunten op. 
- als een verdediger in een team speelt dat meer dan 4 
doelpunten tegen krijgt levert dat 2 strafpunten op. 
- als een verdediger uit een team geen doelpunten 
tegen krijgt levert dat 2 punten op. 
- als een speler uit het veld gezonden wordt levert dat 
5 strafpunten op. 
- iedere ronde wordt er ook een uitslag bepaald voor 
het team in vorm van bv. 3-1 of 5-2 of 1-0. Het aantal 
doelpunten dat door de 11 gekozen spelers gescoord is 
in het doel van de tegenpartij worden bij elkaar op-
geteld (stel bv. 3). Het aantal doelpunten dat de 
gekozen keeper heeft doorgelaten (stel bv. 2 ). Dan is 
de uitslag van het team dus 3-2. Als door een blessure 
van de keeper deze niet in staat is mee te doen dan 
telt het aantal tegen doelpunten van het elftal waarin 
deze keeper speelt. Als op basis van deze uitslag de 
trainer (lees deelnemer) heeft gewonnen dan ontvangt 
hij 3 punten. Als hij op basis van deze uitslag heeft 
gelijkgespeeld ontvangt hij 1 punt en als hij verloren 
heeft dan ontvangt hij geen punten. 
Wij hopen dat de regels duidelijk genoeg zijn. De Su-
perelfcompetitie begint op het moment dat de com-
petitie weer hervat gaat worden. 
 
Per persoon mag er maar één formulier ingevuld 
worden en het moet uiterlijk dinsdag 16 februari binnen 
zijn. 
 
Iedereen veel succes gewenst, 
De wedstrijdleiding. 

VUL NU METEEN JE GWVV SUPERELF IN,  
KIES JE ELF GWVV-SPELERS EN VERZIN 

EEN MOOIE NAAM EN DOE HET  
FORMULIER IN  

 
DE BOOGBALCOPIEBUS OF MAIL NAAR 

GWVVSUPERELF@GMAIL.COM 
 

UITERLIJK VOOR 16 FEBRUARI! 

mailto:gwvvsuperelf@gmail.com?subject=GWVV%20superelfformulier
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  KEEPERS   

01 Casper Bussink 1e 

02 Sven te Kaat 2e 

03 Koen Bussink 3e 

04 René Hakvoort 4e 

  VERDEDIGERS   

05 Dirk Jansen 1e 

06 Lars Hendrixen 1e 

07 Merijn van Arragon 1e 

08 Maarten Wissing 1e 

09 Jelle Visser 1e 

10 Jesse Peters 1e 

11 Tim Jansen 2e 

12 Jacco te Kaat 2e 

13 Chiel le Comte 2e 

14 Mart Aalders 2e 

15 Martijn Klompenhouwer 2e 

16 Tim Heutinck 2e 

17 Bob Zweers 3e 

18 Jan-Ole Kantus 3e 

19 Stijn Marcus 3e 

20 Bryan Wijkamp 3e 

21 Joost Venus 3e 

22 Jelmer Liebrand 3e 

23 Keke Peters 3e 

24 Jelle Boland 3e 

25 Stijn van Remmen 3e 

26 Marco van Remmen 4e 

27 Hans Bruins 4e 

28 Jurgen Schut 4e 

29 Werner Wellink 4e 

30 Rien Klompenhouwer 4e 

31 Tonny Slutter 4e 

32 Bart Vinkenvleugel 4e 

33 Sven Huls 4e 

  MIDDENVELDERS   

34 Koen Liesting  1e 

35 Thomas Wissing 1e 

36 Menno Wenting 1e 

37 Bart Rots 1e 

38 Sam Overbeek 1e 

39 Maik Jansen 2e 

40 Jim Weijkamp 2e 

41 Ron Prinsen 2e 

42 Joël Robben 2e 

43 Merijn klein Reesink 3e 

44 Niek ter Voert 3e 

45 Mart de Leeuw 3e 

46 Jari Frazer 3e 

47 Miel Erinkveld 3e 

48 Ivo Joosten 3e 

49 Ino Zweers 4e 

50 Jos Ketelaar 4e 

51 Theo Heutinck 4e 

52 Vincent Boxem 4e 

53 Olaf Dickman 4e 

54 Sander Geerts 4e 

  AANVALLERS   

55 Cas de Neling 1e 

56 Justin Tempels 1e 

57 Kris Hebbink 1e 

58 Jochem Geerts 1e 

59 Twan Berndsen 1e 

60 Robin Klompenhouwer 1e 

61 Pascal Sloot 2e 

62 Collin te Wildt 2e 

63 Niels Schweckhorst 2e 

64 Dion Mulder 2e 

65 Jurjan Wezenberg 2e 

66 Glenn Robben 3e 

67 Timo Steenbreker 3e 

68 Wessel Immink 3e 

69 Cas Aalders 3e 

70 Bart Razing 3e 

71 Rick Hendrixen 4e 

72 Rick Witteveen 4e 

73 Tom Wanders 4e 
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