
Beste trainers en teammanagers, 
 
Vanaf 29 augustus 2022 start het voetbalseizoen voor alle teams. 
Via dit bericht informeren wij jullie over hoe de trainingen georganiseerd worden en hoe e.e.a. 
rondom wedstrijden verloopt. Dringend verzoek is deze informatie goed door te nemen en ook 
spelers en ouders/verzorgers (bij alle jeugdteams) te informeren.  
 
Vrijdagavond 9 september is er een kick-off voor alle trainers en teammanagers. Daarbij wordt 
van elk team tenminste de trainer en teammanager verwacht. Vervolgens houdt elk team in de 
week na de kick-off een teambijeenkomst waarbij bij de jeugd ook de ouders aanwezig dienen te 
zijn. 
Meer informatie over de kick-off, locatie en tijd volgt in de week van 22 augustus.  
 
Samen maken we er een topseizoen van, veel plezier en succes gewenst! 
 
 
Spelregels trainingen en gebruik velden 
Het trainingsschema per 29 augustus 2022 hebben alle trainers en/of teammanagers inmiddels 
ontvangen en is ook op de website terug te vinden. Sjors Koole is de contactpersoon voor het 
trainingsschema en te bereiken via trainingsschema@vvkloetinge.nl 
 
• Train op het aangegeven veld en stop op tijd. 

• De grasvelden zijn niet in het trainingsschema opgenomen. Indien nodig (capaciteitsgebrek), dan 
worden hier apart afspraken over gemaakt. 

• In de eerste weken zal worden gekeken worden of er aanpassingen in het trainingsschema nodig 
zijn voor optimalisatie. 

• Elk team zet de gebruikte doelen en doeltjes van het veld op de daarvoor bestemde verharde 
opstelplaatsen tussen veld 1 / 2 en 1 / 5. 

• Op het nieuwe hoofdveld mogen alleen de verrijdbare pupillendoelen (wielen aan de zijkant), de 
verrijdbare seniordoelen en de minidoeltjes worden gebruikt. 

• Niet slepen of schuiven met doelen en materialen over de sportvelden; stem in goed overleg 
met de andere teams/trainers, die tegelijkertijd trainen, af hoeveel doelen ieder nodig heeft. 

• Zorg ervoor dat je geen ballen kwijtraakt. De meeste teams delen de ballen met een ander 
team. Aan het begin van het seizoen ontvang je de sleutel van een ballenbak en hoor je 
hoeveel ballen er in je bak zitten. Tijdens of aan het einde van het seizoen minder ballen, 
betekent een boete voor de gebruikers van die ballenbak a € 35,- per bal.  

• Bal kwijt = goed zoeken met het hele team. Niet kunnen vinden dan melden bij 
wedstrijdzaken@vvkloetinge.nl. 

• Wil je trainen op zaterdag, vraag dit dan aan via wedstrijdzaken. De ruimte hiervoor is beperkt. 

• Douche direct na de training kort en laat de kleedkamer opgeruimd en netjes achter. 

 
De veldverlichting  

• Zodra dat nodig is kan de veldverlichting worden ingeschakeld via de tablet in het 
kleedkamergebouw in de kast direct rechts na de ingang; de instructies hangen bij de tablet; 

• Veld 1, 2 (en 3) op max. 60% inschakelen, veld 5 op 100%; 

• Vragen of storingen melden aub melden via wedstrijdzaken@vvkloetinge.nl.  
 
Kleding en sleutel ballenbak 
Maandag 29-, dinsdag 30- en woensdag 31 augustus kan de teambag met wedstrijdtenues en de 
sleutel van het ballenhok door de trainer of teammanager van het team worden opgehaald 
tussen 18:00 - 20:00 uur.  
 
De wedstrijdkleding wordt in bruikleen gegeven en mag alleen tijdens wedstrijden worden 
gedragen en niet op trainingen of in de vrije tijd. Gelieve EERST een wedstrijd te spelen in de 
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verstrekte tenues en dan pas een verzoek per mail in te dienen (kleding@vvkloetinge.nl) om 
ECHT te kleine of te grote kleding om te ruilen. 
 
Hesjes, pionnen en keepershandschoenen (niet passen) kunnen bij het uitreiken van de teambag 
worden meegenomen. 
 
De ballen liggen in het toegewezen ballenhok, deze dien je zelf nog op te pompen voor de eerste 
training. Het kan zijn dat er in een ballenhok een combi ligt tussen ballen seizoen 21/22 en 22/23 
en dat er een enkele of meerdere niet de juiste maat/gewicht heeft voor de leeftijdsklasse. In 
september/oktober komt de volgende (vertraagde) ballen order binnen en dan zullen we op 
aanvraag ballen omwisselen. Overigens zijn alle bakken helemaal leeggehaald en er is een 
nieuwe indeling. Met klem vragen we als er nog sleutels in omloop zijn: lever deze in!!!!!  
 
Maak een wasschema met je team en was om beurten de tenues direct na de wedstrijd; 
wasinstructie voor het wedstrijdtenue: 
- shirt op max 40 graden, broekje op max 60 graden 
- gebruik geen wasverzachter 
- kleding mag niet in de droger 
 
Wedstrijddagen, aanvragen oefenwedstrijden, veldindeling, enz.  

• Voor vragen over wedstrijden en trainingen neem je contact met wedstrijdzaken 
via wedstrijdzaken@vvkloetinge.nl. 
 

• Het Wesselopark is op zaterdagen ca. 30 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd 
geopend. 

 
• Bij aankomst op het sportpark meldt één trainer/leider van ieder team zich boven bij het 

wedstrijdsecretariaat in het kleedkamergebouw om evt. info en instructies te ontvangen. 
 

• De pupillenteams dienen op zaterdagen op tijd aanwezig te zijn voor de wedstrijd om doeltjes en 
het veld uit te zetten. Na de wedstrijd de doelen direct weer van het veld buiten de omheining 
op de doelopstelplaatsen zetten.  
 

• Oefenwedstrijden doordeweeks zijn beperkt mogelijk op het Wesselopark. Hiervoor moet 
altijd een aanvraag bij wedstrijdzaken worden ingediend. 
 

• Alleen speelgerechtigde spelers voor V.V. Kloetinge kunnen deelnemen aan wedstrijden.  
 
• Gastspeler? Houd je dan aan het maximale aantal en de leeftijdsvoorwaarden. 
 
• Alle teams moeten voor de wedstrijd het digitale wedstrijdformulier invullen. De instructie 

daarvoor kun je hier vinden: https://www.knvb.nl/assist/assist-
wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/regelen-dagelijkse-praktijk/mdwf-veld 
Heb je vragen over het invullen loop dan even binnen op zaterdag boven in het 
kleedkamergebouw bij de vrijwilligers van het wedstrijdsecretariaat. 
 

• Oefenwedstrijden UIT moeten ook gemeld worden bij wedstrijdzaken; dit i.v.m. mogelijke 
incidenten. 

 
• Deelname aan uittoernooien (aan)melden via toernooien@vvkloetinge.nl . 

 
• Spelers dienen voor 1 november een goed herkenbare en representatieve portretfoto te 

uploaden via voetbal.nl op hun digitale spelerspas. Het liefste een portretfoto in V.V. 
Kloetinge shirt. Een account aanmaken c.q. inloggen op voetbal.nl kan met het van de speler 
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bij de vereniging geregistreerde hoofd e-mailadres. Evt. kan de teammanager dit ook 
verzorgen via de knvb-wedstrijdzaken-app. 

 
• Spelers te kort? Probeer altijd eerst bij en in overleg met andere teams / trainers spelers te 

lenen, zodat de wedstrijd door kan gaan. Help elkaar hierbij!  
 
• De veldindeling voor beker- en competitiewedstrijden wordt door het computersysteem van de 

KNVB automatisch in het programma gezet. Deze veldindeling van de KNVB is echter meestal niet 
passend, omdat zij veld 5 ook meerekenen, waardoor er nog aanpassingen moeten worden 
gedaan. De veldindeling kan nog t/m zaterdagochtend wijzigen. Voor de veldindeling (en ook 
afgelastingen) worden de richtlijnen van de KNVB gevolgd. Daarbij gaan de A-categorie teams 
voor, ook moet soms het veld voor een bepaalde duur voor aanvang van A-categorie wedstrijden 
beschikbaar zijn.  

 
• Bij competitiewedstrijden is er in de rust thee (senioren) of limonade (alle jeugd) af te halen in 

het washok; wees gastvrij en haal deze ook voor de tegenstander. Breng lege kannen en 
theerekjes terug bij de vrijwilligers in het washok. 

 
• Er kunnen door de pupillen (O7 t/m O12)  geen penalty’s genomen worden op het wedstrijdveld 

na afloop van de wedstrijd. Dit i.v.m. de opvolgende wedstrijden, die op tijd moeten beginnen. 
Wil je team toch nog penalty’s nemen, wijk dan uit naar veld 5. 

 

• Check voor de training en wedstrijden de website en/of social media van de vereniging i.v.m. 
afgelastingen of andere wijzigingen.  

 
Scheidsrechters 
• Pupillenteams zorgen zelf voor een scheidsrechter (spelbegeleider) voor de thuiswedstrijden.  
• Voor een beperkt aantal teams (doorgaans bij de zgn. A-categorie teams) stelt de KNVB 

scheidsrechters aan. Daarnaast zal wedstrijdzaken uiterlijk woensdag voor de wedstrijd de 
beschikbare vrijwillige eigen clubscheidsrechters op wedstrijden inzetten; dit is dan op de 
website terug te vinden. Het aantal clubscheidsrechters is te weinig en deze zijn ook niet 
altijd beschikbaar, waardoor het niet mogelijk is voor iedere wedstrijd van een junioren of 
senioren team een scheidsrechter in te plannen.  

• Heb je zelf iemand die een wedstrijd wil fluiten, geef dit dan ook door aan wedstrijdzaken. 
Staat er woensdag na 22.00 uur niemand op je wedstrijd, dan zal je als trainer /leider zelf 
moeten kijken of er iemand wil fluiten! 

• Alle seniorenteams zorgen dat ze als back-up een eigen scheidsrechter beschikbaar hebben 
voor het geval er geen clubscheidsrechter beschikbaar is.  

• Alle teams vanaf O13 dienen zelf voor een assistent-scheidsrechter (vlagger) te zorgen. 
 
Spelregelbewijs 
• Spelers vanaf geboortejaar 2005 en ouder dienen in het bezit te zijn van een spelregelbewijs. 

Zonder spelregelbewijs kunnen deze spelers niet aan de wedstrijden deelnemen. Voor vragen 
hierover neem je contact met wedstrijdzaken@vvkloetinge.nl 

 
Gebruik kleedkamers 

• Na de wedstrijd direct en kort douchen i.v.m. dubbele bezetting van kleedkamers op 
wedstrijddagen. Ook na trainingen direct en kort douchen; 

• Trainers, leiders en/of teammanagers zien erop toe dat de kleedkamer schoon wordt 
achtergelaten; 

• Trainers, leiders en/of teammanagers zorgen ervoor, dat er geen geluidsoverlast is voor de 
vrijwilligers in het washok en boven op het wedstrijdsecretariaat.  

 
EHBO, Fysio en veiligheid 
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Bij onweer wordt direct het veld verlaten (zowel bij wedstrijden als bij trainingen) en een veilige 
schutplek gezocht in of nabij kleedkamers of kantine.  
 
In de hal van het kleedkamergebouw hangen rechts naast de trap een AED, een EHBO-kist en een 
pleister-automaat; ook zijn daar een brancard, dekens en coldpacks beschikbaar.  
Op het wedstrijdsecretariaat is op wedstrijddagen een EHBO-rugtas beschikbaar om mee te nemen 
naar het veld. 
Heb je iets gebruikt uit één van de kisten of is er iets op, geef dit dan door via 
wedstrijdzaken@vvkloetinge.nl . 
 
o In een acute noodsituatie bel je direct 112 
o Voor niet levensbedreigende medische situaties na 17 uur bel je Huisartsenpost De Bevelanden : 

0900 - 1785 
 
Een handig hulpmiddel bij (sport)blessures en ongevallen is de EHBO Rode Kruis app: 
https://www.rodekruis.nl/ehbo/gratis-ehbo-app/ 
 
Zodra het wekelijkse fysio inloopspreekuur door De Clavers weer start, wordt dit op de website 
gemeld.  

 
Kantine 
Voor de bezetting van de kantine (bar en keuken) worden, naast vaste vrijwilligers, ouders en 
spelers ingepland door de kantinecommissie. Zodra de planning er is, worden jullie 
geïnformeerd. 
Als er geruild moet worden, dien je dit onderling in het team of met een ander team zelf te 
regelen.  
 
Rookvrij Wesselopark 
Op zaterdagen is het Wesselopark tot 12 uur geheel rookvrij en mag er nergens worden gerookt 
Roken is binnen en op de tribune altijd verboden. Tevens het verzoek niet voor de ingang van het 
kleedkamergebouw te roken. 
Langs de lijn bij trainingen en wedstrijden vragen we rekening met de sporters en elkaar te houden 

 
 
Nog even de contactpersonen op een rij: 
Tijdens de kick-off op 9 september zijn vertegenwoordigers van diverse bij trainingen en wedstrijden 

betrokken commissies aanwezig 

• Voor de jeugdteams is het 1e aanspreekpunt de leeftijd coördinator; voor de contactgegevens zie 

de website: https://www.vvkloetinge.nl/711/jeugdcommissie/ 

• Voor de 1e selectie, 2e en O23-1: technischezaken@vvkloetinge.nl  

• Voor de lagere senioren teams: tcsenioren@vvkloetinge.nl  

• Voor wedstrijden en trainingen: wedstrijdzaken@vvkloetinge.nl  

• Voor algemene informatie en verenigingszaken de secretaris: secretariaat@vvkloetinge.nl  

• Voor vragen over kleding, ballen en materialen: kleding@vvkloetinge.nl  

• Voor vragen over het trainingsschema: trainingsschema@vvkloetinge.nl 

• Voor vragen m.b.t. kantinediensten: clubhuis@vvkloetinge.nl 
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