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Voorwoord 
 

Wij heten jullie van harte welkom in de sportzaal “de 

Merlet” waar JVC Cuijk komende winter gebruik van gaat 

maken. 

De winter staat inmiddels voor de deur, de grasvelden 

veranderen langzaam maar zeker in modderbakken.  

Ondanks dat hebben we voor de teams die aangegeven 

hebben om gebruik te maken van de sportzaal “De 

Merlet” een rooster gemaakt. 

In dit boekje vinden jullie het rooster waarin staat 

aangegeven wanneer welk team er gebruik van kan 

maken. De tijden zijn onder voorbehoud. Wij wensen 

alle spelers heel veel plezier! 

Groet, 

Activiteiten Commissie JVC Cuijk  
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Regelement 
 

“de Merlet” wordt georganiseerd door de activiteiten 

commissie JVC Cuijk. 

Alle deelnemende teams dienen zich te houden aan de 

aanwijzingen van de toezichthouders. 

Voor wedstrijden die georganiseerd worden geldt: Er wordt 

(zoveel mogelijk) volgens de normale zaalvoetbalspelregels  

Ieder team dient uiterlijk 15 minuten voor aanvang aanwezig 

te zijn in de sporthal, uitloop is niet mogelijk, eindtijd is 

leidend voor alle teams. 

Is de zaal nog niet beschikbaar wacht dan op de gang en niet 

in de zaal. 

De organisatie draagt geen verantwoording voor het 

zoekraken en/of beschadigen van eigendommen. De 

organisatie kan evenmin aansprakelijk worden gesteld. 

Er mag uitsluitend op zaalvoetbalschoenen/gymschoenen 

worden gevoetbald, zwarte zolen zijn uit gesloten. 

Er mag in de zaal niet gegeten en gedronken worden. 

Drinken/ Eten mag in de kleedkamers mits het afval mee 

genomen wordt  

Kleedkamers kunnen gebruikt worden onder voorwaarde dat 

ze netjes achter gelaten worden en er niet gedoucht wordt. 
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De gebruikte materialen (goaltjes, paaltjes, banken etc..) 

worden op dezelfde plaats teruggezet waar ze gepakt zijn. 

Ouders/Verzorgers kunnen kijken echter zonder 

buitenschoenen aan. 

Ouders/verzorgers volgende de instructies op van 

leiders/trainers van de spelende teams. 

Het rooster wordt niet aangepast/ veranderd als een team 

niet kan of komt opdagen. 

Afmelden voor een datum kan enkel 4 dagen voor de 

speeldatum. 

Indien de zaal voor aanvang van de eerste wedstrijd/training  

bezet is, laat dan de teams (nog) niet in de zaal. Dit kan storend 

zijn voor de sporters die nog bezig zijn. 

Het is niet toegestaan om door de school te lopen. Mits dat 

mogelijk is. 

Leiders/Trainers LET OP!!!! Neem zelf 1 of meerdere ballen 

mee bij JVC CUIJK en leg die na je activiteiten in de Merlet 

weer terug bij JVC CUIJK 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist JVC 

Cuijk en/of activiteiten commissie JVC Cuijk c.q. haar 

vertegenwoordigers in de sporthal(len). 
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Plattegrond Merlet 
 

 

Links van het gebouw loopt een weg, deze ligt tussen het 

hoofdveld van SIOL en de merlet gebouw. 

 

 

SIOL 

ZAAL 

Kleedkamers 
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Rooster 2017-2018 
 

aanvang 08:15 09:30 10:45 12:00 

Datum 08:30 - 9:30 09:45 - 10:45 11:00 - 12:00 12:15 - 13:15 

16-12-2017 JO8-1 / JO8-2 JO11-5 /JO11-4 JO11-2 JO14-1 

23-12-2017 JO8-3 / JO9-4 JO11-7 / JO11-6 JO13-2 JO13-2 

30-12-2017 JO9-3/JO9-2 JO11-2 JO11-5 /JO11-4 MO13-1 

6-1-2018 JO8-3 / JO9-4 JO13-2 MO15-1 MO15-1 

13-1-2018 JO8-1 / JO8-2 JO11-7 / JO11-6 JO14-1 JO14-1 

20-1-2018 JO9-3/JO9-2 JO11-5 /JO11-4 JO11-2 MO13-1 

27-1-2018 JO8-3 / JO9-4 JO13-2 JO13-2 MO15-1 

3-2-2018 JO9-3/JO9-2 JO11-7 / JO11-6 JO14-1 JO14-1 

10-2-2018 Carnaval JO8 - JO9 Carnaval JO8 - JO9 Carnaval JO10 - JO11 Carnaval JO10 - JO11 

17-2-2018 JO8-1 / JO8-2 JO11-7 / JO11-6 MO13-1 MO13-1 

24-2-2018 JO8-3 / JO9-4 JO11-5 /JO11-4 JO11-2 MO15-1 
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Aantekeningen  
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Sportpark “De Groenendijkse Kampen” 

Sportlaan 7  Cuijk 

Tel. Kantine 0485-315657 

 


