
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 
 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
Geel gearceerd de wijzigingen ten opzichte van vorig seizoen. 

 

Wat is Super Elf? 
Super Elf is een voetbalcompetitie in spelvorm (soort van Coach van het Jaar, zoals dit 
gespeeld wordt bij het Noord-Hollands Dagblad). Het is de bedoeling dat er een team 
samengesteld wordt van 11 spelers uit de Eredivisie. De door u geselecteerde spelers 
kunnen punten voor u verdienen als ze bij hun club in actie komen tijdens een 
Eredivisiewedstrijd en een nacompetitiewedstrijd. 
 

Waarom Super Elf? 
Meedoen aan de Super Elf heeft vele voordelen. Allereerst is het goed voor onze club, v.v. 
Kleine Sluis, want al het geld dat overblijft (deelnamegeld minus prijzengeld) gaat 
rechtstreeks naar de veldvoetbal van Kleine Sluis. Ten tweede zijn er leuke prijzen te 
winnen. Voor de nummers 1 t/m 6 van de eindstand ligt er een leuke geldprijs te wachten 
(hoogte afhankelijk van het aantal deelnemers). Ten derde wordt het volgen van de 
Eredivisiewedstrijden een stuk leuker, doordat u nu belang heeft bij de juiste uitslagen, 
speelminuten en doelpunten van door u geselecteerde spelers. 
 

Kosten deelname Super Elf 
Iedereen die maar wil, mag meedoen aan de Super Elf, want hoe meer deelnemers hoe 
meer geld voor onze club! 
Voor slechts 15 euro per ingeleverd team kunt u meedoen aan de Super Elf. U mag zo veel 
teams inleveren als u wilt, zolang u voor elk team maar 15 euro betaald.  
U mag gedurende het reguliere Eredivisieseizoen 4 keer een speler wisselen. Na afloop van 
de reguliere competitie, maar vóór aanvang van de nacompetitie (zowel voor Europees 
voetbal als tegen degradatie) krijgt u er nog één wisselmogelijkheid extra bij. Alle wissels 
zijn gratis! 
Het deelnamegeld moet zijn voldaan voordat de 1e speelronde van de Super Elf van start 
gaat. 
 

Datums 
De Super Elf 2014-2015 start vanaf speelronde 10 van de Eredivisie (we hebben dan de 
laatste transfers kunnen verwerken). De Super Elf competitie duurt tot en met de 
nacompetities om Europees voetbal en tegen degradatie. Speelronde 10 staat gepland in het 
weekend van zaterdag 25 oktober 2014. Omdat wij alle teams en geselecteerde spelers 
vóór die tijd moeten verwerken in de pc, kunt u tot maandag 20 oktober 2014 uw team 
inleveren.  
Inleveren van uw team kan door het invullen van bijgevoegd formulier. Voor de wissels is ook 
een formulier bijgevoegd. Wissels kunt u vanaf speelronde 10 het gehele seizoen 
doorvoeren, wanneer u dat wilt. U kunt alle benodigde informatie over uw team en 
wissels ook in een mail naar ons toesturen.  
 
Vanaf de eerste week van september 2014 zal de spelerslijst op de website van Kleine 
Sluis staan (www.kleinesluis.nl). U kunt vervolgens gaan sleutelen aan uw team. 
 
U kunt uw team (en deelnamegeld) inleveren bij onderstaande contactpersonen: 

  Bram Lubbers     Pieter van Wijngaarden 
  Email: bramenjose@quicknet.nl  Email: p.t.vanwijngaarden@gmail.com 
Hornstein 2, Anna Paulowna   Mr.Dr. Jonkerlaan 9, Anna Paulowna 
Tel: 06-55190445    Tel: 06-20012664 
 
Wij streven ernaar om maximaal 3 dagen na elke speelronde de tussenstand op te maken en 
op de website van Kleine Sluis te zetten (www.kleinesluis.nl). 

http://www.kleinesluis.nl/
http://www.kleinesluis.nl/


 

 
 

Voorwaarden aan het samenstellen van uw team 
Zoals gezegd stelt u een team samen van 11 spelers die onder contract staan bij een club uit 
de Eredivisie. Vanaf begin september 2014 zal de spelerslijst op de website van Kleine 
Sluis staan (www.kleinesluis.nl). Mocht er nou een speler op de lijst ontbreken, maar die 
speler speelt wel bij een Eredivisieclub en u wilt die speler in uw team hebben, neem dan 
even contact met ons op. Uw team moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 U moet 11 spelers selecteren; 
 Maximaal 1 speler per Eredivisieclub (dus niet bijv. 3 spelers van FC Utrecht in uw 

team); 
 U moet één speler uit uw team aanwijzen als aanvoerder. Hij scoort het gehele 

seizoen dubbele punten voor uw team! (pas op: ook min-punten tellen dubbel bij uw 
aanvoerder). Let wel: u kunt tijdens het seizoen alleen van aanvoerder wisselen als u 
uw gekozen aanvoerder ook daadwerkelijk uit uw team haalt (wisselt dus). U mag 
dan een willekeurige andere speler uit uw team als aanvoerder aanwijzen. 

 U kunt kiezen uit de opstellingen 4-4-2, 4-3-3 of 3-5-2; 
 In de spelerslijst vindt u welke speler u op welke positie kunt zetten; 
 Uw totale teamwaarde mag maximaal 20 miljoen euro zijn. 

De positie die in de spelerslijst aan een speler is toegekend, is bindend. Dus als een spits 
opeens door zijn trainer rechtsback wordt gezet, dan blijft die speler voor uw team punten 
halen als of het een aanvaller is. 
 

Puntentelling 
Uw geselecteerde spelers kunnen alleen voor u punten halen op het moment dat ze tijdens 
een Eredivisiewedstrijd in actie zijn gekomen. Het maakt daarbij niet uit of de speler de hele 
wedstrijd heeft gespeeld of maar 2 minuten.  
Uw geselecteerde spelers kunnen op de volgende wijzen punten scoren (ook strafpunten!): 

 Overwinning van zijn club = 3 punten; 
 Gelijkspel van zijn club = 1 punt; 
 Doelpunt van uw keeper = 10 punten; 
 Doelpunt van uw verdediger = 5 punten; 
 Doelpunt van uw middenvelder = 3 punten; 
 Doelpunt van uw aanvaller = 2 punten; 
 Doelpunt van uw speler uit een strafschop = 1 punt (ongeacht op welke positie uw 

speler speelt); 
 Assist van uw speler = 1 punt; 
 Team van uw keeper houdt ‘de nul’ = 2 punten; 
 Team van uw verdediger houdt ‘de nul’ = 1 punt; 
 Gele kaart van uw speler = 1 punt aftrek; 
 2x gele kaart van uw speler in 1 wedstrijd = 3 punten aftrek; 
 Directe rode kaart van uw speler = 5 punten aftrek (indien na onderzoek van de 

KNVB de rode kaart geseponeerd wordt, wordt de 5 punten aftrek teruggedraaid!). 
 
De aanvoerder van uw team behaalt dubbele punten, zowel positieve als negatieve 
punten. 
 
 

http://www.kleinesluis.nl/


Wissels 
Nadat u uw team heeft ingeleverd en de Super Elf competitie van start is gegaan, mag u 
gedurende het reguliere Eredivisieseizoen (dus tot en met speelronde 34) maximaal 4 
wissels toepassen. Een reden voor een wissel kan bijvoorbeeld zijn dat een door u 
geselecteerde speler een zware blessure oploopt en zodoende voorlopig niet in actie kan 
komen. Om toch zo veel mogelijk punten te blijven halen kunt u die speler eruit halen en 
bijvoorbeeld een teamgenoot erin zetten. Voor het toepassen van een wissel gelden de 
volgende regels: 

 Elke speler die u wisselt is 1 wissel, dus u kunt maximaal 4 spelers wisselen; 
 Na het toepassen van de wissel(s) mag uw totale teamwaarde niet boven de 20 

miljoen euro uit komen; 
 Na het toepassen van de wissel(s) mag u niet 2 of meer spelers van dezelfde 

Eredivisieclub in uw team hebben; 
 Na het toepassen van de wissel(s) mag uw team niet een andere formatie hebben 

dan 4-4-2, 4-3-3 of 3-5-2; 
 Punten die de oude speler tot aan de wissel heeft behaald, blijven meetellen. Punten 

van de nieuwe speler gelden vanaf het moment van de wissel; 
 De toegepaste wissel treedt in werking met ingang van de eerst volgende 

speelronde; 
 Indien u uw aanvoerder wisselt, dan dient u een nieuwe aanvoerder aan te wijzen. 

 
Het kan voorkomen dat een door u geselecteerde speler verkocht/verhuurd wordt aan een 
andere Eredivisieclub. Als u van zijn nieuwe club al iemand in uw Super Elf team heeft 
geselecteerd, dan heeft u op dat moment dus twee spelers van één Eredivisieteam in uw 
Super Elf team. Omdat dit ‘buiten uw schuld om’ gebeurt, hoeft u niet verplicht te wisselen 
(maar het mag natuurlijk wel). Dit is de enige uitzondering op de regel dat u niet meer dan 1 
speler uit een Eredivisieteam in uw Super Elf team mag hebben. 
 
Nieuw in seizoen 2014-2015 is dat de Super Elf competitie verlengd wordt. Ook de 
wedstrijden van de nacompetitie gaan meetellen (zowel die van de nacompetitie voor 
Europees voetbal als tegen degradatie). Om uw team nog wat meer af te stemmen op deze 
extra wedstrijden, krijgt u ná speelronde 34 nog een wisselmogelijkheid extra. Deze komt 
bovenop de aan het begin van het Super Elf seizoen toegekende 4 wissels. Voorbeeld: Tot 
en met speelronde 34 van de Eredivisie heeft u twee spelers gewisseld. U kunt dan vóór 
en/of tijdens de nacompetitie de resterende 2 wisselmogelijkheden + de extra 
wisselmogelijkheid (totaal nog drie dus) gebruiken. 
 

Overige zaken 
 Het team dat na de laatste wedstrijd van de nacompetitie de meeste punten 

heeft behaald, is de winnaar. 
 Als blijkt dat na afloop van de nacompetitie meerdere teams een gelijk aantal 

punten heeft, dan geeft de totale teamwaarde na afloop van de nacompetitie 
de doorslag, waarbij het goedkoopste team hoger zal eindigen. 

 De puntentelling is gebaseerd op de wedstrijden die wekelijks gepubliceerd 

worden op de website www.fcupdate.nl. 
 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie. 

 
Mocht u nog vragen hebben, dan zijn wij altijd bereid om die naar eer en geweten te 
beantwoorden.  
 
Groeten, 
Bram Lubbers en Pieter van Wijngaarden 

 

http://www.fcupdate.nl/


Samenstelling Team Super Elf 
Naam Team  :                                                                                                     . 
 
Naam Deelnemer :                                                                                                     . 
 
Adres Deelnemer :                                                                                                     . 
 
Telefoonnummer :                                                                                                     . 
 
E-mailadres  :                  . 
 

Keeper   Naam    Club   Waarde 

 
1      -                         .    
 
Verdedigers 

 
2      -                        . 
 
3      -                        . 
 
4      -                       . 
 
5**     -                        . 
 
Middenvelders 

 
6      -                        . 
 
7      -                        . 
 
8      -                       . 
 
9*    -                        . 
 
10**   -                        . 
 
Aanvallers 

 
11    -                        . 
 
12    -                        . 
 
13***-                        . 
 

 
       Totale waarde team:           . 

 
De aanvoerder van mijn team is: …………………………………… 
 
*   =    9 alleen invullen bij een 4-4-2 opstelling. Dan 10 en 13 niet invullen. 
** =    10 (en 9) alleen invullen bij een 3-5-2 opstelling. Dan 5 en 13 niet invullen. 
*** = 13 alleen invullen bij een 4-3-3 opstelling. Dan 9 en 10 niet invullen 
- Per Eredivisie-team hooguit 1 speler kiezen. 
- Totaal bedrag maximaal 20 miljoen Euro. 



Wissel Team Super Elf 
 

Naam Team  :           
 
Naam Deelnemer :          
 
Adres Deelnemer :          
  
Telefoonnummer :          
 
E-mailadres  :          
 
 

Keeper   Naam speler   Club   Waarde 

 
Eruit -                         .  
 
Erin -                        . 
 
Verdedigers 

 
Eruit  -                       . 
 
Erin -                      . 
 
Middenvelders 

Eruit  -                        . 
 
Erin-                        . 
 
Aanvallers 

 
Eruit -                        . 
 
Erin -                        . 
 

 
      Totale waarde team:            . 
 
 

De nieuwe aanvoerder van mijn team is (indien u uw aanvoerder uit uw team haalt 
met deze wissel) : …………………………………… 

 
 

- Per Eredivisieteam hooguit 1 speler kiezen. 
- Totaal bedrag maximaal 20 miljoen Euro. 

 

  
 


