
NIEUWSBRIEF
UPDATE VOETBALZAKEN

Beste leden,

Na het lange wachten in de corona periode is het dan eindelijk zover, we mogen 
weer beginnen. En ook dit jaar hebben onze vrijwilligers weer hard gewerkt 
om er voor te zorgen dat alles klaar is voor het nieuwe seizoen en daar wil 
ik iedereen hartelijk voor bedanken. Naast de gebruikelijke werkzaamheden 
zijn wij ook druk bezig met het verbeteren van het sportpark. Zo willen we 
de commissiekamer verbouwen en hebben wij een scherm dat is gesponsord 
door VoetbalAssist opgehangen boven de trap naar de kantine zodat mensen
gelijk kunnen zien hoe laat ze op welk veld spelen en in welke kleedkamer ze 
zitten. In deze nieuwsbrief lees je alles over de start van het nieuwe seizoen. 
Van trainingtijden tot coronamatregelen. Ik wens iedereen een leuk seizoen toe 
en dat er veel mooie doelpunten mogen vallen.

Ron Buijze
(Manager Voetbalzaken)
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START TRAININGEN & 
WEDSTRIJDEN

Vanaf 17 augustus zal de jeugd weer beginnen met 
trainen, dit gaat als volgt:

In  week 34, vanaf maandag 17 augustus, zullen 
de eerste teams (O19-1, O17-1 etc.) beginnen met 
trainen. 

In week 35, vanaf maandag 24 augustus starten 
ook de breedte-teams (behalve JO8 en JO7).

In week 36, vanaf maandag 31 augustus gaan de 
JO8 en JO7  weer trainen.

In week 37, vanaf woensdag 9 september begint 
ook het Smurfenvoetbal (zaal) weer.

Kijk vooral ook even op de website om te zien 
wanneer je op welk veld traint. 
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Wedstrijden
Naast de trainingen beginnen natuurlijk ook de 
wedstrijden weer. Op zaterdag 29 augustus vindt 
de eerste (beker)speelronde voor de O13-teams 
en hoger plaats. Deze wedstrijden zijn ook al op 
voetbal.nl opgedeeld. Op zaterdag 5 september is 
de eerste speeldag van de Pupillenteams (JO8 tm 
JO12). 

TEAMINDELING

Trainingen en wedstrijden worden gespeeld in de 
teams zoals deze op 1 juni met de teamindelingen 
bekend zijn gemaakt. Omdat we door Corona niet 
normaal meer hebben kunnen trainen gaan we het 
begin van het seizoen gebruiken om spelers nog 
eens goed te beoordelen en bekijken of iedereen 
op het juiste niveau speelt. 

Dit seizoen bouwen we 2 evaluatiemomenten in. 
Het eerste evaluatiemoment is voor de onderbouw 
(JO8 t/m JO12) na de eerste 5 wedstrijden, in 
de herfstvakantie. Voor de teams vanaf JO13 is 
dat na de eerste 3 bekerwedstrijden. Het tweede 
evaluatiemoment is in de winterstop. Koopavond SPORT2000

https://www.svwippolder.nl/1/425/start-training-update/
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Grensrechters 
Zowel zondag 1 als zondag 2 is nog op zoek naar 
een grensrechter voor het komende seizoen, dus wil 
jij niet buitenspel staan maar een bijdrage leveren 
aan de ambities van Wippolder 1 of 2? Ken je de 
spelregels van het voetbal en heb je een ijzeren wil 
als je vlag omhoog gaat? Wordt dan grensrechter bij 
de hoofdmacht van Wippolder. Meld je dan nu aan 
bij André Friebel via voetbalzaken@svwippolder.nl

Jeugdtrainers 
Een aantal teams hebben nog geen trainer. Het 
gaan om de volgende teams: 
JO16-2, JO14-2, JO13-2, JO12-4, JO11-4, JO10-2, 
JO9-2, JO8-1, JO8-2.

We doen nogmaals een beroep op ouders om 
zich aan te melden als trainer. Aanmelden kan via 
jeugdopleiding@svwippolder.nl

Wij hebben nog veel vacatures open staan waar wij 
jouw hulp bij kunnen gebruiken:

Hoofdtrainer JO 8/9/10 en JO 11/12
De hoofdtrainer is verantwoordelijk voor de 
voetbaltechnische gang van zaken binnen de gehele 
groepering en draagt zorg voor de opleiding en 
ontwikkeling van alle spelers in de groepering. De 
hoofdtrainer vertegenwoordigt voetbalvereniging  sv 
Wippolder. Hij/zij geeft het goede voorbeeld, zowel 
richting spelers, ouders en begeleiding. Voor meer 
informatie kunt u op vacature op de website bekijken. 
Voor interesse kunt u contact opnemen met HJO 
Arnoud Eekhof op jeugdopleiding@svwippolder.nl

In de tussentijd zal HJO Arnoud Eekhof optreden als 
interim hoofdtrainer.

Een club waar je bij wilt horen!

OPENSTAANDE 
VACATURES 

KLIK HIER VOOR 
DE VACATURES 
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CORONAREGELS OP 
WIPPOLDER

Komende week gaat het seizoen weer beginnen. We 
zijn het seizoen geëindigd op een andere manier 
dan normaal. Helaas is het coronavirus nog niet 
weg en zijn er nog een aantal regels waar wij ons de 
komende tijd goed aan moeten houden. De regels 
zijn er om ons te beschermen tegen virus en om 
ervoor te zorgen dat we met plezier kunnen blijven 
voetballen en naar de club kunnen blijven komen. 
Hieronder lees je de belangrijskte regels. 

Looprichtingen kantine 
In ons clubgebouw hebben wij vanaf de hal en in 
de kantine looprichtingen gemaakt. Houd je aan 
deze looprichtingen, zo kan iedereen veilig in en uit 
ons clubgebouw lopen. Daarnaast hebben we de 
tafels en stoelen anders neergezet dan dat iedereen 
gewend is. Laat de tafels en stoelen zo staan.  

Basisregels 
De basisregels die voor de zomerstop gelden, 
gelden nu nog steeds. 
- Blijf bij klachten thuis.
- Iedereen die 18 jaar en ouder is moet 1,5  
 meter afstand van anderen houden.   
 Dit geldt op heel het terrein    
 (tijdens het sporten hoeft dit niet).
- Was vaak je handen.
- Vermijd drukke plekken op ons sportpark.

Een club waar je bij wilt horen!

Veilig sporten regels
Om te garanderen dat we de sport zo veilig mogelijk 
kunnen blijven beoefenen heeft NOC*NFS het 
Algemeen Protocol Verantwoord Sporten’ opgesteld. 
Wij als club houden ons hieraan. We hebben een 
aantal belangrijke punten hieronder uitgelicht. Het 
gehele protocol is te vinden op de website van 
NOC*NSF of als je hier klikt.

- Iedereen die 18 jaar en ouder is moet 1,5  
 meter afstand van anderen houden. Dit  
 geldt op heel het terrein. 

- Er mag niet gejuicht worden bij wedstrijden  
 of trainingen en er mogen geen   
 spreekkoren gemaakt worden.

- In ons clubgebouw zijn te allen tijde   
 maximaal 100 mensen binnen.

- Op ons terrein zijn te allen tijde maximaal  
 250 mensen aanwezig. 

- Vanaf de JO19 houden wij 1,5 meter  
 afstand op het sportpark.

Trainers 
WIj vragen alle trainers, begeleiders en ouders om 
de regels in acht te nemen. Ondanks dat bepaalde 
regels voor de jeugdteams, buiten de JO19 teams, 
niet gelden. Gelden deze wel voor iedereen die 18 
jaar of ouder is. 

Samen zorgen wij voor een veilig sportklimaat. 
Alvast veel plezier met de start van het nieuwe 

seizoen!

https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v8.pdf

