
Omgang velden en materialen VV Asperen  
tijdens trainingen en/of wedstrijden 

 
Algemeen 

- Het is verboden de velden te betreden als het sportcomplex van VV Asperen is gesloten. 
- Als je team op kunstgras speelt of traint mag er alleen worden warmgelopen op het kunstgras, 

dus niet op het B-veld of trainingsveld. 
- Voor spelen van oefenwedstrijden altijd eerst contact opnemen met één van beide 

wedstrijdcoördinatoren. 

 Jeugd:  Hans van Leerdam 

 Senioren:  Cecil Bolleboom 
- Meldt in de kantine als er iets kapot is, zodat het op korte termijn kan worden gerepareerd. 
- Laat op een vriendelijke manier weten als je het ergens niet mee eens bent. 
- De regels voor het kunstgrasveld te allen tijde handhaven (zie website VV Asperen). Bij 

overtreding van de regels de betreffende clubgenoten of tegenstanders hierop aanspreken. 
- Verbetervoorstellen zijn altijd welkom. Maak deze kenbaar aan de betreffende coördinatoren. 
- Controleer altijd de kleedkamer voor vertrek, zodat er geen spullen achterblijven. 
- Voor informatie over afgelastingen van wedstrijden en/of trainingen kan de website van VV 

Asperen worden geraadpleegd.  
 
Trainingsavonden 

- Spelers en trainers mogen de velden niet betreden als andere teams nog aan het trainen zijn. 
- Ballen mogen alleen door de trainers uit het ballenhok worden gehaald en weer teruggebracht. 
- Alle meegenomen ballen naar de training dienen ook weer retour in het ballenhok te komen. 

Mochten er ballen kwijt zijn, meldt dit dan in de kantine. 
- Pionnen en hesjes worden aan het begin van het seizoen uitgedeeld aan de leiders/trainers. Geef 

een tekort of noodzakelijke vervanging door aan de betreffende coördinator. 
- Kleine training doeltjes terugzetten op het pad tussen het A-veld en B-veld. 
- Na gebruik de pupillengoals weer van het veld schuiven (kunstgras A-veld) of van het veld halen 

(B-veld) en achter de afrastering plaatsen. 
- Het is niet toegestaan de grote verplaatsbare doelen op het kunstgras te plaatsen, met 

uitzondering van het eerste elftal. 
- Het is niet toegestaan om extra pupillengoals op het kunstgras te plaatsen. 

 
Wedstrijddagen 

- De pupillengoals op het trainings- en B-veld vastzetten op het gras met pinnen die aan het net 
zitten. 

- Penalty’s voor F- en E-Pupillen kunnen alleen op het veld worden genomen als de volgende 
wedstrijd tenminste 25 minuten later begint. Anders vervalt het nemen van penalty’s. 

- Na de wedstrijden van de F- en E-Pupillen de pupillengoals weer van het veld schuiven 
(kunstgras A-veld) of van het veld halen (B-veld) en achter de afrastering plaatsen. 

- Het is niet toegestaan dat spelers zelf ballen uit het ballenhok halen. 
- Er mogen geen ballen mee naar huis worden genomen om daar te worden bewaard. 
- De reservetenues gebruiken bij thuiswedstrijden als de tegenstander ook met een wit shirt. 
- De reservetenues kunnen op de wedstrijddag worden afgehaald bij de dienstdoende gastheer in 

de kantine. 
 

Wedstrijdcoördinatoren 

 Jeugd:   Hans van Leerdam hansvanleerdam@solcon.nl 

 Senioren: Cecil Bolleboom cecilbolleboom@hotmail.com 
 
Coordinator Jeugd 

 Mini- F- En E-Pupillen:  Hendrik Middag   fammiddag@xs4all.nl 

 D-Pupillen + C- Junioren: Alwin Breider (Interim)  alwinbreider@hetnet.nl 

 B-Junioren:   Kees Feunekes   c.feunekes@upcmail.nl 

 Meisjes:    Hans van Leerdam (interim) hansvanleerdam@solcon.nl 

mailto:c.feunekes@upcmail.nl

