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Trainers, leiders, spelers en alle leden van Groen Wit. Binnen de club gelden een aantal 

regels en afspraken. Deze zijn bedoeld om alles soepel te laten verlopen en een ieder de 

gelegenheid te geven om te kunnen sporten en alle zaken daar om heen te kunnen regelen. 

Het bestuur heeft geconstateerd dat een aantal regels met regelmaat worden overtreden. 

We gaan er van uit dat dit geen opzet is maar meer een kwestie van “vergeten” of “niet 

weten” of “niet snappen” waarom die regel er is. 

Achter elke regel zit een reden ook al is deze niet altijd zichtbaar of duidelijk voor iedereen.       

Hieronder dan nog eens enkele regels opgesomd met het dringende verzoek of een ieder zich hier 
aan wil houden. 
 
Regel 1. Openen en sluiten veld 2 en 3 
De eerste trainer van de dag doet het ballenhok , het toegangshek naar de kunsgrastvelden en  deur 
11 van de verlichting van het slot. Het ballenhok, toegangshek en deur 11 blijven daarna van het slot 
en de laatste trainer van de dag sluit het ballenhok,  toegangshek en deur 11 weer  NADAT ook de 
sleutel van het hek van de kunstgrasvelden op zijn plek is opgeborgen. 
De sleutels worden opgehangen aan de binnenzijde (zijkant) van de 1e dug-out op veld 2 en 

blijven daar de gehele avond hangen, zodat de laatste trainer weet waar hij de sleutels kan 

vinden om alles weer af te sluiten.  

Regel 2. Verlichting velden 
De verlichting op de velden gaan automatisch aan en uit MAAR als er eerder klaar is met trainen dan 
doet de laatste trainer van het veld de lichten van het kunstgrasveld UIT. Dat betekent dat als u de 
laatste trainer van veld 3 bent dat u de lichten van veld 3 al uit doet ook al wordt er nog op veld 2 
getraind. Andersom geldt dit ook. Veld 1 spreekt voor zich. 
 
Regel 3. Opruimen trainingsvelden na de trainingen 
Na de laatste trainingen van de dag dienen de kunstgrasvelden opgeruimd te worden. Na de laatste 
training dienen de velden schoon en leeg te zijn. Misschien verbaast het u maar de kunstgrasvelden 
hebben ook onderhoud nodig. De velden dienen “gesleept” en “geborsteld” te worden. Dit kan allen 
maar gebeuren als de velden LEEG zijn. (Goals en oefenmateriaal aan de kant).Na de wedstrijden van 
de Worldcup dienen de goaltjes ook opgeruimd te worden. 
NIET slepen met materiaal (goals e.d) over de kunstgrasvelden. Hier gaan de velden van kapot. 

Regel 4: Omgaan met de materialen 
Zie bijlage: Richtlijnen Materialen 
 
Regel 5. Verhuur velden 
Van 1 april tot 1 juli en van 1 september tot 1 november huurt de Heemgaard de velden van Groen 
Wit voor de sportlessen van ma tot vrij. 
Van 1 november tot 1 april doet de Heemgaard geen activiteiten buiten. Het klopt dus dat dan de 
indruk kan worden gewekt dat er plek zat is. In die periode kan er ook gebruik worden gemaakt van 
die plek maar dat betekent ook dat de Heemgaard NIET weggestuurd kan worden als zij in april weer 
beginnen.  
 
 
 



 
 
Regel 6. Indeling trainingen 
Het jeugdmanagement bepaalt hoe vaak en hoe lang een team mag trainen. De 
trainingsveldindeling voor de jeugd ligt vast. Er wordt getraind in blokken per categorie. 
De trainingsveld indeling zoals deze staat vermeld op de site is bindend. Elk team traint op de 
aangewezen plek en de aangewezen tijd. Wijzigingen voor de jeugd gaan via het jeugdmanagement. 
Senioren kunnen rechtstreeks contact opnemen met bestuurslid technische zaken. 
(tz_senioren@groenwit.nl) Indien u in de wintermaanden gebruik wilt maken van een tijdelijk 
vrijgekomen stuk veld dan is dit toegestaan maar u dient deze plek per direct te verlaten indien u 
hiertoe verzocht wordt door degene die “recht” heeft op dat stuk veld of indien er onderhoud 
gepleegd dient te worden. 
 
Regel 7 Opruimen na de wedstrijden 
20 minuten na de laatste wedstrijd op zaterdag worden de kleedkamers schoon gemaakt en 
gesloten. Reden hiervoor is om te waarborgen dat de accommodatie medewerkers niet elke zaterdag 
pas laat naar huis kunnen. U wordt dus verzocht direct na de wedstrijd te gaan douchen en 
omkleden. 
 
Regel 8 Alcoholgebruik 
Het is TEN STRENGSTE VERBODEN om alcohol te gebruiken op het sportcomplex buiten de kantine 
en het terras. Glas mag alleen maar in de kantine gebuikt worden. Het spreekt voor zich dat het 
drinken van alcohol in, op en om de velden dus uit den boze is. De KNVB stuurt op wedstrijddagen 
waarnemers naar de sprotcomplexen. Mocht men constateren dat er alcohol gedronken wordt 
buiten de kantine en het terras dan volgen er HOGE BOETES. De boetes zullen op de alcohol 
drinkende personen verhaald worden. 
 
Regel 9  
De kantine mag niet betreden worden met voetbalschoenen.  
 
Regel 10 Publiek tijdens de wedstrijden 
De velden zijn voor de spelers, trainers, coaches en verzorgers. Dat betekent dat er geen supporters 
toegelaten worden op de velden. Supporters worden verzocht zich achter de hekken te plaatsen of 
buiten de lijnen van het veld. 
Tijdens de trainingen houden de trainers en leiders hier toezicht op 
Tijdens de wedstrijden houdt de scheidsrechter hier toezicht op. 
Verder geen fietsen, scooters, kinderwagens, stepjes e.d. op de (kunst)grasvelden. 
Kortom: Spelers, leiders, trainers, coaches, verzorgers, scheidsrechters binnen de hekken/lijnen. 
 
Regel 11 Regeling oefenwedstrijden/trainingen in de weekenden bij ALGEHELE afgelasting door 
KNVB 
Thuisspelende teams van desbetreffend weekend hebben voorrang. 

Thuisspelende teams dienen voor donderdagavond 19.30 uur aan te geven bij Joke van de Spreng of 

zij (bij algehele afgelasting) gebruik wensen te maken van het kunstgras al dan niet voor een training 

of een oefenwedstrijd. 

Indien een team gebruik wenst te maken van het kunstgras geeft men ook aan of dit voor een 

training of een oefenwedstrijd is. 

Een training of een oefenwedstrijd kan gepland worden op de daarvoor staande tijd voor 

desbetreffende categorie (zie onder aan dit artikel). Vol is vol. 
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Donderdag na 19.30 uur staat het Groen Wit Vrij om de niet geclaimde tijden in te vullen met 

oefenwedstrijden van andere teams van Groen Wit of de velden te verhuren. Dan geldt: 

WIE HET EERST KOMT HET EERST MAALT 

Deze aanvragen dienen wekelijks te worden doorgegeven. Dat houdt dus in dat men niet voor 

weken lang al schaduwwedstrijden vast kan leggen. PER WEEK DUS!!!!!! 

BIJ EEN ALGEHELE AFGELASTING IS HET OOK NOG STEEDS MOGELIJK DAT OP ZATERDAG OF 

ZONDAG MORGEN ALSNOG DE KUNSTGRASVELDEN NIET BESPEELBAAR VERKLAARD WORDEN. IN 

DAT GEVAL VERVALLEN ALLE GEPLANDE TRAININGEN EN OEFENWEDSTRIJDEN. 

Indeling planning trainingen en oefenwedstrijden bij algehele afgelasting 

Zaterdag. 
Voor Jo8 t/m JO11 worldcup:  9.00 uur tot 11.00 uur 
Voor JO14/Jo13/Jo12   11.00 uur tot 12.30 uur 
Voor Jo14/JO15 enJO16/JO17 12.30 uur tot 14.30 uur 
Voor JO19 senioren:  14.30 uur tot 16.30 uur 
 
 
Voor de zondagsteams worden de oefenwedstrijden aangevraagd bij Mark van Dam.  
E-mal:  tz_senioren@groenwit.nl 
 
Donderdag na 19.30 uur is het dus mogelijk dat er een team uit een bepaalde categorie gepland 
wordt voor een oefenwedstrijd op de tijd van een andere categorie. Dat betekent dan alleen maar 
dat de categorie voor wie die tijd bestemd was niets heeft aangevraagd en dat die tijd dus vrij is. 
Komt er dan alsnog een team uit die categorie die daar wil spelen dan geldt dus: Wie het eerst 
komt het eerst maalt. 
 
Regel 12 Regels bij afgelastingen van de GRAS velden. 
Bij afgelasting van de grasvelden worden de volgende regels gehanteerd: 
De teams die gepland staan op de kunstgrasvelden gaan door tenzij: 

A. De Jeugdteams die 1e klasse spelen of hoger (en dus tot de A categorie behoren)  op gras 
gepland staat. De A categorie teams MOETEN uitwijken naar kunstgras en hebben 
voorrang op de B categorie teams.. Ook bekerwedstrijden gaan voor op de competitie. 
Welke wedstrijd dan van het kunstgras af moet is aan het wedstrijdsecretariaat om te 
bepalen. 

B. Er op de kunstgrasvelden iets ander gepland staat dan competitie zoals oefenwedstrijden 
of trainingen. In dat geval gaat competitie (of beker) voor. 

C. Elke keer dezelfde teams uitvallen bij afgelasting. Dan kan het voorkomen dat teams die 
op de kunstgrasvelden gepland staan toch een keer uit moeten wijken voor teams 
waarbij de afgelasting iedere keer plaats vindt. 

 
Regel 13 Containers en sleutels 
 
Elk team heeft een eigen locker met een codeslot. De codes worden aan het begin van het seizoen 
doorgegeven door de materiaal coördinator. Na elke training dient al het materiaal opgeruimd te 
worden in de lockers en deze dient op slot te worden gedaan.  
 

• Lekke ballen of ander kapot materiaal kan worden gemeld bij de materiaalman. 
(materiaal@groenwit.nl) 
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• Indien een bal kapot is moet deze in de “lekke bal” container en moet dit gemeld worden bij 
de materiaalman. (materiaal@groenwit.nl) De lekke/kapotte bal wordt dan vervangen. 

• Is een bal zoek na de training dan wordt er met het hele team naar die bal gezocht. Kan de 
bal niet gevonden worden dan wordt dit ook direct gemeld bij de coördinator. Deze bal kan 
dan ook vervangen worden maar de kosten zijn dan voor het team. 

• Ook als er aan het eind van het seizoen te weinig ballen in de container zitten zal dit 
aangevuld worden op kosten van het team. 

NB: Het is zeker NIET de bedoeling dat spelers aan het einde van het seizoen de overgebleven 
ballen mee naar huis krijgen !!!!!!!!!!!!!! 
 
Regel 14 Doorschuiven selectiespelers naar hogere teams 
Indien selectieteams op de wedstrijddagen een tekort aan spelers hebben moeten de teams 
daaronder spelers doorschuiven. Het is prettig als dit in onderling overleg kan, echter komt men hier 
niet uit dan zullen er spelers aangewezen worden door de coördinator c.q. TC. Indien de speler 
weigert (zonder geldige reden, ter beoordeling aan coördinator/TC)  in een hoger team te spelen dan 
zal de speler de eerstvolgende wedstrijd ook niet spelen in het eigen team. 
 

 

U wordt vriendelijk toch dringend verzocht u te houden aan bovenstaande regels. Mocht u hierover 
nog vragen hebben dan kunt u terecht bij 1 van de bestuursleden. 
 
Mocht u toch 1 van deze regels overtreden en hier op aangesproken worden wees dan zo sportief 
om uw ongelijk te bekennen. 
 
Het bestuur 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

Namens het bestuur, 

Ria de Bruin, TZ  
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