
Beste trainers en leiders, 
 
Vanaf maandag 30 augustus 2021 start het voetbalseizoen bij V.V. Kloetinge voor alle teams. We zien er naar uit 
weer van start te kunnen en iedereen op het Wesselopark actief en sportief bezig te zien. We hebben nog altijd te 
maken met de corona-pandemie en ook wordt er nog gewerkt aan het nieuwe hoofdveld. De opstart van het 
seizoen vergt daarom van iedereen wat extra inspanning, creativiteit en flexibiliteit. Om de start van het seizoen 
zo soepel mogelijk te kunnen laten verlopen informeren wij jullie over hoe de trainingen georganiseerd kunnen 
worden en hoe e.e.a. rondom wedstrijden verloopt. Willen jullie deze informatie goed door nemen en ook spelers 
en ouders (bij alle jeugdteams) informeren? 
 
Kleding en sleutel ballenhok 
Op de 2 eerste trainingsavonden maandag 30 en dinsdag 31 augustus is er vanaf 17.30 uur gelegenheid tot het 
ophalen van de sleutels voor het ballenhok en de teambag met wedstrijdkleding in het kleedkamergebouw. Bij 
het ophalen graag het aantal teamleden aan ons doorgeven zodat je de juiste hoeveelheid kleding mee krijgt. Ben 
je niet in de gelegenheid op deze dagen neem dan contact via kleding@vvkloetinge.nl  
De kleding wordt in bruikleen gegeven en mag alleen tijdens wedstrijden worden gedragen en niet op trainingen 
of in de vrije tijd. Er zijn ook weer keeperhandschoenen beschikbaar, zorg dat je op de hoogte bent van de maat 
welke je keeper nodig heeft. Passen is helaas geen optie i.v.m. hygiëneregels, in onze webshop staat een 
maattabel:  https://webshopvvk.theshopbuilders.net/maattabellen-2 
 
Graag de wasinstructie voor het wedstrijdtenue opvolgen; 
- shirt op max. 40 graden, broekje op max. 60 graden 
- gebruik geen wasverzachter 
- kleding mag niet in de droger en niet strijken 
 
Kleedkamers 
De (corona)richtlijnen voor kleedkamergebruik bij trainingen en op wedstrijddagen kun je in de bijlage en op de 
website terug vinden. We gaan hierbij uit van eigen verantwoordelijkheid, gezond verstand en respect voor 
elkaar. 
 
Trainingen en gebruik velden 

• Het trainingsschema per 30 augustus tot 6 september en het trainingsschema per 6 september zijn als bijlage 
aan deze info toegevoegd. Let goed op dat er voor de week van 30 augustus tot 6 september dus een ander 
trainingsschema geldt omdat veld 1 nog niet beschikbaar is. Voor vragen m.b.t. het trainingsschema neem je 
contact op met de leeftijdcoördinator.  

• Train op het aangeven veld en stop op tijd 

• Er wordt op en rondom het hoofdveld nog gewerkt. In de week van 30 augustus t/m 3 september is er een 
verplichte looproute voor iedereen ingesteld in verband met de veiligheid, zie bijgevoegde plattegrond. 
Dringend verzoek iedereen in en bij jouw team hierover te informeren en instructies op te volgen.  

• We raden de jeugdteams aan met het team bij de hoofdingang te verzamelen en gezamenlijk naar het veld te 
gaan 

• Het team dat als laatste traint op een veld zet de doelen en doeltjes van het veld  

• Op de grasvelden niet altijd op het zelfde stukje trainen i.v.m. slijtage van het veld 

• Draag er zorg voor dat je weer net zoveel ballen in je net hebt als voor de training, de meeste teams delen de 
ballen met een ander team. Bal kwijt = goed zoeken met het hele team 

• Op het nieuwe hoofdveld mogen alleen de nieuwe verrijdbare pupillen en grote doelen worden gebruikt 

• Niet met doelen slepen of schuiven 

• De veldverlichting kan worden ingeschakeld via de tablet in het kleedkamergebouw de instructies hangen 
daar bij. 

 
Wedstrijdzaken en wedstrijddagen 
• Voor vragen over wedstrijden en trainingen neem je contact met wedstrijdzaken 

via wedstrijdzaken@vvkloetinge.nl  
• Zorg zelf voor een scheidsrechter voor de thuiswedstrijden (Pupillen). Uiterlijk woensdag voor de wedstrijd 

staan de beschikbare scheidsrechters vermeldt op de website. Heb je zelf iemand die een wedstrijd wil fluiten 
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geef dit dan 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! 

• De pupillenteams moeten op zaterdagen op tijd aanwezig zijn voor de wedstrijd om doeltjes en het veld uit te 
zetten. Na de wedstrijd graag ook weer opruimen.  

• Oefenwedstrijden doordeweeks zijn thuis beperkt mogelijk, hiervoor moet een aanvraag bij wedstrijdzaken 
worden ingediend.  

• Alle teams moeten voor de wedstrijd het digitale wedstrijdformulier invullen. Zie: 
https://www.knvb.nl/assist/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/regelen-dagelijkse-praktijk/mdwf-veld 

• Zorg dat je op de hoogte bent van de actuele spelregels, zie: https://www.knvb.nl/assist/assist-
scheidsrechters/wedstrijdzaken/spelregels 

• Oefenwedstrijden UIT of deelname aan toernooien moeten ook gemeld worden bij wedstrijdzaken, dit ivm 
mogelijke incidenten 

• Spelers dienen een representatieve portretfoto te uploaden via de KNVB-app voetbal.nl op hun digitale 
spelerspas. Inloggen op voetbal.nl met het bij de vereniging geregistreerde e-mailadres. 

• Spelers vanaf geboortejaar 2004 dienen in het bezit te zijn van een spelregelbewijs. Voor vragen hierover 
neem je contact met wedstrijdzaken@vvkloetinge.nl 

• 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!  

• Aanvragen van baaldagen (B-categorie) zo spoedig mogelijk aanvragen, maar uiterlijk een week van tevoren 
indienen bij wedstrijdzaken@vvkloetinge.nl  

• Check voor de training en wedstrijden de website en/of social media ivm afgelastingen of andere wijzigingen.  
• Kom zoveel mogelijk op de fiets naar het Wesselopark i.v.m. de beperkte parkeerruimte 
• Verzamelen voor uitwedstrijden niet op het parkeerterrein op het Wesselopark i.v.m. de beperkte 

parkeerruimte. Gebruik het parkeerterrein ook niet als carpool plaats daar is onvoldoende ruimte voor. 
 

Kantine 
De kantine is op zaterdagen vanaf 28 augustus geopend en doorgaans ook op donderdagavonden. Voor de 
bezetting van de kantine (bar en keuken) worden, naast vaste vrijwilligers, ouders en spelers ingepland door de 
kantinecommissie. Onderling en in het team of met een ander team zelf regelen als er geruild moet 
worden. Zodra de planning er is worden jullie geïnformeerd. 
 
EHBO, Fysio en veiligheid 
In de hal van het kleedkamergebouw rechts naast de trap hangt de AED, een EHBO-kist, pleister automaat, een 
brancard en coldpacks zijn ook daar beschikbaar. 
 
- In een acute noodsituatie bel direct 112 
- Voor niet levensbedreigende medische situaties na 17 uur bel Huisartsenpost De Bevelanden : 0900 - 1785 
 
Vanaf de 2e week september wordt op dinsdagen voor alle spelende leden het fysio inloopspreekuur door De 
Clavers gestart. Meer informatie volgt later op de website.  
 
Bij onweer wordt direct het veld verlaten 
 
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 
Langs de lijn bij trainingen en wedstrijden vragen we rekening met de sporters en elkaar te houden 
 
Nog even de contactpersonen op een rij: 
Voor de jeugdteams is het 1e aanspreekpunt de leeftijd coördinator voor de contactgegevens zie website: 
https://www.vvkloetinge.nl/711/jeugdcommissie/ 
Voor de 1e selectie, 2e en O23: technischezaken@vvkloetinge.nl 
Voor de lagere senioren teams: tcsenioren@vvkloetinge.nl 
Voor wedstrijden en trainingen wedstrijdzaken: wedstrijdzaken@vvkloetinge.nl 
Voor algemene informatie de secretaris: secretariaat@vvkloetinge.nl 
Voor vragen over kleding, ballen en materialen de kleding coördinator: kleding@vvkloetinge.nl 
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