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1 Kleding: 

1.1 Wedstrijden: 

Alle spelers dragen tijdens een wedstrijd: 
- Kicksen (al dan niet kunstgras schoenen) voorzien van noppen 

- Scheenbeschermers 
- Bij temperaturen onder de 4 graden thermokleding onder het tenue 
- Het tenue wat uitgegeven is door de vereniging  (rood-wit shirt met sponsornaam 

“Hauzendorfer”, rood broekje, rood-wit gestreepte sokken) 
 
 

1.2 Training 

Alle spelers dragen tijdens een training: 
- Kicksen (al dan niet kunstgras schoenen) voorzien van noppen 
- Hoge lange sokken 

- Scheenbeschermers 
- Lange kleding onder de 10 graden 
- Bij temperaturen onder de 4 graden, thermokleding of  trainingspak 

- Vanaf  de herfst is een windjack verplicht 
 
 

1.3 Kleding trainers 

Alle trainers krijgen vanuit de vereniging de beschikking over: 
- Een tussenjas  
- Een trainingspak  

- Een sweater 
- Een shirt 
- Een korte broek 

- Een tas 
 
 

1.3.1 Training  

Het Excel bestand met de trainingstijden en bijbehorende veldindeling wordt aan het begin van het 
seizoen via de trainers/coaches groepsapp gedeeld . 
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2 Het complex:  

De trainer is verantwoordelijk voor zijn team gedurende de tijd dat zij zich op ons of  een complex van 
de tegenstander bevinden. 

 

Let op: ben je de laatste die het complex verlaat, zorg er dan voor dat alle 

deuren afgesloten zijn (ook de zijdeuren) en dat de lichten op het veld uitgezet 
worden. 
 

 

2.1 Kantine 

Op wedstrijddagen is het kantinepersoneel er een half  uur voordat de eerste wedstrijd begint. 
Daarvoor is de kantine dus nog niet geopend. Als de kantine onverhoopt nog dicht is kan de volgende  

contactpersoon gebeld worden: Charlotte Schreuder op telefoonnummer: 06 – 26 96 44 05 
 

2.2 Gastheer/vrouw 

Op de zaterdag zijn er gastouders aanwezig, zij zijn de afvaardiging vanuit het bestuur. 

Zij geven o.a. de sleutels van de kleedkamers aan alle teams. Er wordt alleen een sleutel uitgereikt 
tegen inlevering van een rijbewijs, autosleutel, contant geld.  
Mocht er wat gebeuren voor, tijdens of  na je wedstrijd. Meld dit bij de gastheer/-vrouw. Graag ook het 

voorval appen in de team groepsapp. 
 

2.3 Kleedkamers 

De trainer is verantwoordelijk voor hoe de kleedkamer wordt achtergelaten na een training en een 

wedstrijd. De kleedkamers worden ten alle tijden bezemschoon achtergelaten.  
In de doucheruimte wordt de vloer even met de trekker richting putje geveegd.  
Ook bij uit wedstrijden! 

LET OP! De trainer is verantwoordelijk, maar hoef t dit niet te zelf  te doen. Wijs hier bijvoorbeeld elke 
week een ander teamlid voor aan.  
 

2.4 Velden 

Zorg ervoor dat na de wedstrijden en trainingen de kleine en half  veld doelen weer op hun plek 

teruggezet worden. De doelen op het A-veld graag naast het scorebord. Op het B-veld bij de tribune. 

Ook de cornervlaggen na af loop van een wedstrijd opruimen. 
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3 Trainingen: 

 

3.1 Materiaal 

Elk team krijgt bij start van het seizoen de beschikking over de volgende spullen: 

- Ballen 
- Hesjes 
- Pionnen 

- Bidons 
- Waterzak 

 

Wij hebben op een formulier opgeschreven wat er in welke kast ligt qua materiaal. Dit formulier moet 
ondertekend worden door de trainer. Elke 3 maanden zullen de kasten gecontroleerd worden.  
Al het materiaal wordt na de training in de kast van het team opgeborgen door de trainer zelf .  De code 

van de kast wordt niet gedeeld met de jeugdspelers.  
 

3.1.1 Kapot / verlies van materiaal 

Mocht er iets kwijt raken of  kapot gaan, meld dit dan gelijk bij de jeugdcommissie d.m.v. een whatsapp 
bericht in de team groepsapp of  een mailtje naar jeugdvoorzitter@vvvwestzaan.nl  

  

mailto:jeugdvoorzitter@vvvwestzaan.nl
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4 Wanneer trainen we niet: 

4.1 Weersomstandigheden 

Uiterlijk 17:00 uur neemt de jeugdcommissie een besluit of er die avond 
getraind mag worden i.v.m. de weersomstandigheden. Dit wordt 
gecommuniceerd via de trainers/coaches app.  

 
Bij windkracht 6 maken we geen gebruik van de half  veld doeltjes, wel mag er gebruik gemaakt 
worden van de normale doelen en de lage doeltjes. 

Bij windkracht 7 is de training afgelast. De trainer maakt dit bekend via de groepsapp van het team. 
 
In geval van onweer is de training afgelast. De trainer maakt dit bekend via de groepsapp van het 

team. Als er al begonnen is met de training staakt de trainer de training en neemt het team mee naar 
binnen de kleedkamer in. 
 

Bij code geel is de training afgelast. De trainer maakt dit bekend via de groepsapp van het team.  
 

4.2 Te weinig spelers 

Probeer via de trainer/coach van een ander team spelers te lenen.  

 
Regels: 
 

- 1 jaar ouder is 1 dispensatiespeler 
- Jonger mag onbeperkt 
- Dispensatie spelers: 

• mini`s t/m/ Jo10 is 1 dispensatie speler toegestaan. 

• Jo11 en Jo12 zijn 2 dispensatie spelers toegestaan. 

• Vanaf  Jo13 zijn er 3 dispensatie spelers toegestaan. 
 

4.3 Spelers die zich niet gedragen 

Als spelers van Westzaan zich niet gedragen halen we ze zelf  uit het veld!  
 

Let op! Alleen hoofdbestuursleden mogen bij uiterste gevallen een schorsing opleggen! Zie hiervoor 

hoofdstuk 8. 
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5 Wedstrijd 

5.1 Time out  

Deze zijn verplicht vanuit de KNVB bij wedstrijden tot de leef tijdsklasse J012, tijdens de time-out 
komen alle spelers bij de coach om van de coach aanwijzingen te ontvangen voor het vervolg van de 

wedstrijd. 
 
 

5.2 Afzeggen wedstrijd 

Het afzeggen/verplaatsen van een wedstrijd kan uiterlijk tot de maandagavond 20:00 uur voor de 
wedstrijd worden afgezegd via de team groepsapp. Daarna is dit niet meer mogelijk en zal de 
wedstrijd gespeeld moeten worden.  

 

5.2.1 Thuis wedstrijd 

Neem zo snel mogelijk contact op met ons wedstrijdsecretariaat.  
 

5.2.2 Uit wedstrijd 

Neem zo snel mogelijk contact op met ons wedstrijdsecretariaat.  
 

5.3 Oefenwedstrijd 

5.3.1 Aanvragen 

Deze moeten worden aangemeld bij wedstrijdsecretariaat  
 

- Wedstrijdsecretariaat jeugd/senioren: Diogo Martins  

 

5.3.2 Veld 

Oefenwedstrijden worden altijd op het B-veld gespeeld en worden aangevraagd via de website 

vvvwestzaan.nl Overleg altijd met het wedstrijdsecretariaat of  dit mogelijk is.  
 
Trainingen op het A-veld gaan voor oefenwedstrijden en/of  wedstrijden die verplaatst zijn, met 

uitzondering van ingeplande KNVB (beker) wedstrijden. Alle overige KNVB/oefen wedstrijden in de B -
categorie moeten op het B-veld worden gespeeld. 
 

 

5.4 Scheidsrechters 

Alle teams vanaf  de JO13 zijn verplicht scheidsrechters aan te leveren voor andere wedstrijden. 
De indeling van de scheidsrechters wordt geregeld door Patrick Sopjes , bij vragen neem contact met 

hem op.  
 
 

5.4.1 Scheidsrechters voor de onderbouw 

De teams tot en met de Jo10 hebben geen scheidsrechters die in het  veld lopen maar hebben we 
spelbegeleiders die langs het veld staan. 

 
De rol van een spelbegeleider: 
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Voor de wedstrijd: 
- Begroet ik beide coaches  
- Maak ik met de coaches afspraken over het verloop van de wedstrijd (time-out, rust)  

- Schud ik handen met de spelers en zorg ik dat beide teams handen schudden met elkaar (het 
bezoekende team loopt langs het thuisspelende team) 

 

Tijdens de wedstrijd: 
- Probeer ik het spel zo min mogelijk te onderbreken  
- Fluit ik als er onduidelijkheid is bij de spelers of  als de spelers de spelregels niet goed 

uitvoeren  
- Leg ik de spelregels uit als deze niet duidelijk zijn voor de spelers  
- Beweeg ik zoveel mogelijk langs de lijn en in het veld wanneer dat nodig is  

- Zorg ik dat er een time-out plaatsvindt halverwege beide helf ten 
 
Na de wedstrijd:  

- Laat ik alle spelers om de beurt penalty's nemen  
- Schud ik handen met de spelers en coaches 

 

5.4.2 Scheidsrechters voor de bovenbouw 

Teams vanaf  de JO11 hebben een scheidsrechter. 
 

5.5 Respectvol omgaan met elkaar 

Zodra een team het thuis of  uitcomplex betreed vertegenwoordigen zij onze vereniging! Ten alle tijden 
gaan wij respectvol met elkaar om. De trainers hebben hier een sturende rol in.  
 

5.6 Blessures 

Graag melden in de team groepsapp 

  



 

10 
 

6 Toernooien 

6.1 Inschrijven 

Inschrijven voor de toernooien gaat als volgt: 
Alle voetbalverenigingen sturen de uitnodigingen naar jeugdvoorzitter@vvvwestzaan.nl Wij maken 

hier een lijst van en geregeld krijgen alle coaches deze lijst toegezonden. Als trainer ben je zelf  
verantwoordelijk voor de inschrijving. 
 

De trainers gaan dan in overleg met de ouders/teamleden van hun team over aan welk toernooi ze 
willen meedoen. Als de keus bekend is, kan de trainer dit doorgeven aan het wedstrijdsecretariaat en 
zal deze het team opgeven.  

 

6.2 Westzaan toernooi 

Onze vereniging heef t een eigen jeugdtoernooi. Elk jeugdteam is hier automatisch voor ingeschreven.  

en is verplicht aanwezig te zijn. De datum wordt tijdens de winterstop met jullie gedeeld, 

communiceer deze z.s.m. met je team. 
 

  

mailto:jeugdvoorzitter@vvvwestzaan.nl
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7 Sanctiebeleid 

7.1 Klachten over spelers 

Neem contact op met de jeugdvoorzitter. 
 

7.2 Klachten door spelers 

Neem contact op met de jeugdvoorzitter. 
 

7.3 Schorsingen 

Een schorsing kan alleen opgelegd worden door de KNVB of  door één van de hoofdbestuursleden.  
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8 Informatiebijeenkomsten 

De volgende avonden zijn voor alle jeugdtrainers verplicht. 
 
 

8.1 Ouderavonden 

Indien er ouderavonden georganiseerd worden voor de ouders van het team waar jij trainer van bent , 

dan is aanwezigheid vanzelfsprekend. Onze jeugdcommissie zullen (indien nodig) aanwezig zijn, geef  
dit op tijd door wanneer de ouderavond gepland staat.  
 

 

8.2 Trainersavonden 

Overzicht data trainersavonden: 
 

- Donderdag 15 september 2022 
- Donderdag 17 november 2022  
- Vrijdag 27 januari 2023 

- Vrijdag 31 maart 2023 
- Vrijdag 2 juni 2023 (vrijwilligersavond) 

 

5 keer per jaar wordt er een trainersavond georganiseerd voor alle trainers van vvv Westzaan. Dit zijn 
avonden om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. 
Ook wordt er besproken of  je nog tevreden bent en/of  er mogelijke verbeterpunten zijn. 

 

8.3 Algemene leden vergadering 

1 keer per jaar is er een algemene leden vergadering. Op deze vergadering worden zaken besproken 
met de leden van vvv Westzaan. Ook kunnen hier besluiten worden genomen die direct gelden voor 
alle leden van de vereniging.  

 

Alle trainers van vvv Westzaan zijn hier VERPLICHT bij aanwezig. 
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9  Kampioenschap 

Als een team kampioen wordt willen we dit graag samen vieren!  
 

9.1 Feestje in de kantine 

Het team krijgt op kosten van de vereniging een patatje en drinken in de kantine van vvv Westzaan. 
Dit moet wel minimaal een week van tevoren worden aangegeven, dan kunnen we hier rekening mee 
houden vanuit de kantine.  

 

9.2 Oorkondes 

Ook worden er door de jeugdcommissie medailles uitgedeeld. 
 

9.3 Beker 

Als een team doorgaat naar de f inale van de bekercompetitie wordt er vanuit de club een bus 
geregeld. Deze bus brengt het team en de ouders naar de locatie (neutraal terrein) waar de wedstrijd 
wordt gespeeld. 

 

 

 
 


