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Voorwoord 

 
Beste sportvrienden en ouders van onze jeugdleden, 

U bent op de informatiepagina met betrekking tot de jeugd van WHV. Misschien dat uw kind 

interesse heeft om te starten met de voetbalsport of uw kind is al jaren lid van WHV. U treft hier 

informatie aan over het reilen en zeilen gedurende het voetbalseizoen. 

 

Wij vragen u om de informatie met aandacht door te lezen zodat u goed op de hoogte bent van de 

regels en activiteiten van de club. 

Heeft u nog vragen of opmerkingen dan kunt u deze altijd kenbaar maken bij één van de leden 

van de jeugdcommissie. 

 

Wij wensen iedereen een plezierig, sportief en succesvol seizoen toe. 

 
De jeugdcommissie WHV 

 

 

Jeugdcommissie WHV 

 

De jeugdcommissie van WHV houdt zich bezig met de organisatie van de wedstrijden en 

dagelijkse gang van zaken van de jeugdafdeling. Hebt u hierover vragen of opmerkingen dan kunt 

u contact opnemen met één van onderstaande leden: 

 

Arnoud van der Wijst 

Tel. 06-57347047 

Email: a.vd.wijst@home.nl 

 

Jos de Vries (wedstrijdsecretariaat) 

Tel. 0413 – 229627 / 06 – 13900326 

Email: whvjeugd@hotmail.com 

 

Martijn van Pinxteren 

Tel. 06– 14445598 

Email: martijnvanpinxteren@hotmail.com 

 

Niels van Schijndel (contactpersoon hoofdbestuur WHV) 

Tel. 06-54362088 

Email: nielsvanschijndel@hotmail.com 
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Caroline Lunenburg 

Tel. 0644048641 

Email: lunenburgtransport@hetnet.nl 

 

Jan de Wit 

Tel. 0625253595 

Email: janenmiekedewit@home.nl 

 

 

Algemene informatie 
 

 

Aanmelden nieuwe leden 

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij de jeugdcommissie. Een nieuwe pupil mag altijd een 

aantal weken meetrainen voordat de aanmelding definitief wordt doorgegeven aan de KNVB. 

Informatie over de kosten van het lidmaatschap kunt u vinden op de site onder Algemeen / lid 

worden. 

 

Site 

WHV heeft een prachtige site: www.whvloosbroek.nl 

Hier wordt informatie vermeld over het actuele programma, trainingen, de teamindeling, 

telefoonnummers van de leiders/trainers, afgelastingen en vindt u actueel nieuws, 

wedstrijdverslagen en foto’s van bijzondere gebeurtenissen. Nieuws of verslagen kunnen gemaild 

worden naar: info@whvloosbroek.nl 

Om actueel op de hoogte te blijven van het laatste nieuws kunt WHV ook volgen op twitter 

(WHVLoosbroek)! 

 

Afgelastingen 

Bij de afgelasting van wedstrijden, bijvoorbeeld door de slechte gesteldheid van het veld, zijn er 

twee mogelijkheden. De KNVB kan een algehele afgelasting van onze afdeling afkondigen. Dit 

wordt dan bekend gemaakt via de radio, dagbladen en teletekstpagina 603. Op deze pagina kunt u 

de afgelastingen voor onze vereniging vinden in de rij van district Zuid II. Alle teams vallen 

onder categorie B. 

Een andere mogelijkheid is dat de club zelf een afgelasting afkondigt. Deze afgelasting wordt aan 

de leider van het team kenbaar gemaakt. Vaak zal de leider dan de teamleden informeren.  

Echter, alle afgelastingen worden direct op de site vermeld onder “programma”. Houd dit dus 

goed in de gaten! 

 

Vervoer 

Het elftal van uw kind speelt ongeveer 25 tot 30 wedstrijden per seizoen, waarvan de helft buiten 

Loosbroek gespeeld zal worden. Om naar de desbetreffende tegenstander vervoerd te worden is 

natuurlijk vervoer nodig. De leiders beschikken vaak over een eigen auto maar daarnaast zijn er 

nog extra auto’s voor dit vervoer nodig. U zult dan ook af en toe gevraagd worden om te rijden 

voor het team van uw kind. De leiders zullen het vervoerschema bekend maken. Bij verhindering 

wordt u verzocht om onderling te ruilen met een andere ouder. 

Tijdens het vervoer naar uitwedstrijden zijn alle inzittende spelers door de KNVB verzekerd. 

 

 

Spelerspas 
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Vanaf het seizoen 2006-2007 is de spelerspas ingevoerd in het amateurvoetbal vanaf de D-

pupillen. De speler heeft een eigen spelerspas met daarop zijn pasfoto, NAW-gegevens, KNVB-

nummer en de vereniging waar hij/zij speelt. Een speler mag alleen deelnemen aan een wedstrijd 

als het spelerspas aanwezig is en aan de scheidsrechter getoond kan worden. Om er voor te 

zorgen dat spelers hun pas niet vergeten of kwijtraken bewaren de leiders alle spelerspassen. 

 

 

Normen en waarden 

WHV heeft haar normen en waarden hoog in het vaandel staan. Daarom is enkele jaren geleden 

door de basisschool en de sportverenigingen in Loosbroek het initiatief genomen om gezamenlijk 

een protocol op te stellen waarin aangegeven wordt hoe men respectvol met elkaar om gaat. 

Een voorbeeld hiervan is het handen schudden voorafgaand aan de wedstrijd. Graag willen we 

ouders en jeugdleden van WHV oproepen om zich fatsoenlijk te gedragen tegen medespelers, 

tegenstanders, leiders/trainers, scheidsrechters en andere personen op of om de voetbalvelden. Dit 

geldt uiteraard ook tijdens andere activiteiten die georganiseerd worden door of in samenwerking 

met WHV. 

 

Tenues 

Onze jeugdteams zijn in het bezit van een gesponsord wedstrijdtenue. Deze spullen zijn en 

blijven eigendom van de club en mogen alleen gedragen worden voor, tijdens en na de wedstrijd. 

Het wassen van de tenues is een teamverantwoordelijkheid. Wij willen de spelers verzoeken om 

fatsoenlijk met de sponsortenues om te gaan en er zorg voor te dragen dat het tenue en de tas op 

het einde van het seizoen weer heel en compleet ingeleverd kan worden bij de begeleiding. 

Tenues die tijdens het seizoen stuk gaan kunnen voor herstel ingeleverd worden bij Caroline 

Lunenburg. 

 

Team indeling 

De indeling van de jeugdteams wordt door de jeugdcommissie gemaakt in samenwerking met de 

jeugdleiders en trainers. De eindbeslissing ligt hierbij altijd bij de jeugdcommissie. 

 

 

Regels m.b.t. wedstrijden en trainingen 
 

Om de gehele organisatie van wedstrijden en trainingen tijdens het seizoen goed te laten verlopen 

is het onvermijdelijk om een aantal regels te stellen. Hieronder vindt u de regels die door de 

jeugdcommissie zijn opgesteld. 

 

Tijdig aanwezig 

Spelers en leiders dienen tijdig aanwezig te zijn. Dit houdt, indien de leiders/trainers geen andere 

afspraken maken, het volgende in: 

 

Thuiswedstrijden 

Spelers leiders van de F en E teams dienen uiterlijk 30 minuten vóór aanvang van de wedstrijd in 

het kleedlokaal aanwezig te zijn om om te kleden en een warming-up te doen. 

Spelers en leiders van de D-C-B-A teams dienen uiterlijk 60  minuten vóór aanvang van de 

wedstrijd in het kleedlokaal aanwezig te zijn om om te kleden en een warming-up te doen. 

 

Uitwedstrijden 

De spelers van alle teams dienen uiterlijk 5 minuten vóór de op de site aangeven vertrektijd 

aanwezig te zijn zodat er op tijd richting tegenstander vertrokken kan worden. De leiders/trainers 



dienen uiterlijk 15 minuten vóór de op de site aangeven vertrektijd aanwezig te zijn zodat zij hun 

spelers kunnen opvangen en zij op tijd richting tegenstander kunnen vertrekken. 

 

Trainingen 

Alle spelers dienen uiterlijk 15 minuten vóór aanvang van de training in het kleedlokaal aanwezig 

te zijn om om te kleden. Daarnaast dienen de spelers uiterlijk 5 minuten vóór aanvang van de 

training omgekleed op het veld aanwezig te zijn zodat de training op tijd kan beginnen. 

De trainers dienen uiterlijk 15 minuten vóór aanvang van de training aanwezig te zijn voor 

opvang van de spelers en het klaarzetten van materialen. 

  

Voorbereiding 

Wedstrijdformulier invullen 

De leiders van de teams dienen uiterlijk 10 minuten vóór aanvang van de wedstrijd het 

wedstrijdformulier volledig ingevuld te hebben. 

 

Pupillendoeltjes 

De leiders van de F en E teams dienen uiterlijk 15 minuten vóór aanvang van de wedstrijd de 

pupillendoeltjes klaargezet te hebben. 

 

Materialen 

Spelers mogen zelf geen materialen uit de rekken in het materiaalhok meenemen. De 

trainers/leiders zullen de benodigde materialen klaarzetten en terugbrengen. Er dient zorgvuldig 

met materiaal van de eigen club en dat van de tegenstander omgegaan te worden. 

 

Wedstrijd en training 

Deugdelijke kleding en schoeisel 

De spelers dienen er zelf voor te zorgen dat ze uitgerust zijn met deugdelijke kleding 

(trainingspak en trainingstenue), voetbalschoenen en scheenbeschermers (=óók verplicht tijdens 

de training!). 

 

Sportief gedrag 

De spelers, leiders en trainers dienen zich tijdens training en wedstrijd sportief te gedragen tegen 

medespelers, trainers/leiders, tegenstanders en scheidsrechters. Men dient zich te onthouden van 

grove taal. Ook van ouders verwachten wij respectvol gedrag. 

 

Na de wedstrijd/training 

 

Douchen 

Alle spelers dienen zich na afloop van de wedstrijd/training te douchen en hierbij slippers aan te 

doen. De leiders dienen er op toe te zien dat dit ook gebeurt. 

 

Kleedlokalen 

Alle teams dienen het kleedlokaal dat zij gebruiken (dus ook dat van de tegenstander!) na afloop 

netjes achter te laten. 

 

Retourneren materialen 

Alle materialen dienen na afloop volledig teruggebracht te worden in het materialenhok. Indien er 

een bal kwijt is dient deze door het gehele team gezocht te worden voordat men gaat douchen. 

Mocht de bal om bepaalde redenen niet teruggevonden worden dan dient de trainer dit door te 

geven aan Jos de Vries. 



 

Pupillendoeltjes 

De leiders van de F en E teams dienen direct na afloop de pupillendoeltjes terug te zetten op de 

hiervoor bestemde plaatsen. Uiteraard geldt dit alleen voor de laatste gespeelde wedstrijden of 

trainingen op die dag. 

 

Beëindigen lidmaatschap 

Indien u het lidmaatschap van uw kind wilt beëindigen dan moet u hem/haar afmelden bij de 

jeugdcommissie vóór 01 juni in verband met de indeling voor het nieuwe seizoen. 

 

 

 

NevenActiviteiten Jeugdcommissie 
 

 

De jeugdcommissie organiseert gedurende het voetbalseizoen een aantal nevenactiviteiten voor 

de jeugd. Deze activiteiten worden georganiseerd buiten de reguliere wedstrijden, trainingen en 

toernooien om.  

 

Pupil van de week 

De F1 spelers worden bij toerbeurt uitgenodigd om pupil van de week te zijn bij het 1
e
 elftal van 

WHV. De pupil mag deelnemen aan de warming-up en de aftrap. Na de wedstrijd ontvangt de 

pupil een prachtig aandenken aan deze dag. 

 

Sinterklaas voor de F-jeugd 

Elk jaar op de laatste vrijdag van november brengt Sint ook een bezoekje aan WHV. Voor alle F-

spelers heeft hij dan een cadeautje meegebracht. 

 

Kerstkaartenactie 

Op de 1
e
 of 2

e
 zaterdag van december worden er door de D en C pupillen huis aan huis 

kerstkaarten verkocht om op die manier de kas wat aan te vullen. Van de opbrengsten worden 

nieuwe materialen of kleding aangeschaft. 

 

Kerstvakantie zaalvoetbal 

In de kerstvakantie wordt één dag de sporthal afgehuurd zodat alle jeugdspelers op die dag in de 

zaal kunnen voetballen. Afsluitende vindt er een zaalvoetbalwedstrijd plaats tussen alle leiders en 

het A-team. 

 

Meerkampdag 

Op Hemelvaartsdag wordt al 27 jaar lang de meerkampdag georganiseerd. Onderdelen van deze 

dag zijn een spelcircuit, de penaltybokaal, de wedstrijd tussen het A-team en alle leiders en de 

playbackwedstrijd. Tijdens de avondplayback in de feesttent worden ook de sportmannen en 

sportvrouwen bekend gemaakt. 

 

Afsluiting van het seizoen 

Elk jeugdteam wordt in de gelegenheid gesteld om een uitstapje te organiseren als afsluiting van 

het voetbalseizoen. Dit uitstapje wordt mede gesponsord door de supportersvereniging van WHV. 

 

 

 


