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Informatie over de jeugdteams van Zwart Wit ‘63 
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Uw zoon/dochter wil gaan voetballen bij onze mooie 

vereniging Zwart Wit ’63.   
Wat kunt en mag u verwachten van ons èn ….. wat verwachten wij van u en uw 
kind!   
  
  
Wie zijn wij?   
Wij zijn een amateurvereniging, waarbij het samenzijn en samendoen erg 
belangrijk is.   
Plezier in de sportbeleving voor iedereen, zowel op als naast het veld, staat 
voorop.   
Dit kunnen we alleen bereiken door met elkaar als spelers, ouders, vrijwilligers 
en bestuurders te streven naar een vereniging die zich richt op het welbevinden 
en het welzijn van iedereen.   
  
Wat is en doet de Jeugdcommissie?  
We leggen de gang van zaken binnen onze jeugdafdeling graag kort uit.   
Binnen de jeugdcommissie van Zwart Wit ’63 heeft een ieder een eigen 
specifieke taak, gericht op alle onderdelen binnen de jeugd.   
Zij dragen o.a. zorg voor:  
• Een goed jeugdbeleid, gericht op de balans tussen prestatiegericht en     
recreatief voetballen.  
• Een goede jeugdopleiding, gericht op het bereiken het hoogst haalbare 
niveau van elke speler.  
• Werven en opleiden van leiders/trainers, mede door het aanbieden van 
opleidingen, middelen en faciliteiten.  
• Het plannen van wedstrijden in competitieverband door de KNVB en 
vriendschappelijk in samenwerking met andere verenigingen.  
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• Communicatie jeugd met de jeugd, ze zijn de verbinding tussen het 
hoofdbestuur, trainers/leiders, ouders  en spelers en overige commissies.   
• Organisatie toernooien, ieder team/elftal neemt jaarlijks minimaal deel 
aan 1 toernooi.  
• Naleving gedragsregels, binnen onze vereniging en (indien nodig) het 
opleggen van sancties aan jeugdspelers, ouders en trainers/leiders bij ongewenst 
en/of ongepast gedrag.  
  
Hoe kan ik mijn kind aanmelden?  
Bij clubinformatie vind u een digitaal invulformulier `lid worden`.   
Wanneer u dit volledig invult nemen wij dit in behandeling en zal er contact met 
u opgenomen worden.  
Als vereniging gaan we echter niet eerder over tot inning van de contributie tot 
op het moment dat uw zoon/dochter daadwerkelijk gaat spelen in één van onze 
jeugdteams.   
Overigens kan de contributie alleen betaald worden door middel van een 
automatische incasso.  
  
Wat gebeurt er na de inschrijving?  
De aanmelding komt terecht bij één van de wedstrijdsecretarissen, afhankelijk 
van de leeftijd van uw kind. De  indeling in een sectie gebeurt aan de hand van 
leeftijdscategorieën, zoals deze door de KNVB zijn opgesteld   
(O8 t/m O19). Daarnaast kan uw zoon/dochter op jongere leeftijd, meestal 
tussen de 4 en 6 jaar ) indien er plaats is ingedeeld worden bij de kabouters. De 
kabouters voetballen in de regel geen wedstrijden, maar raken op een speelse 
wijze bekend met trainingen en voetbal.  
De betreffende wedstrijdsecretaris bekijkt of er plaats is binnen één van de al 
spelende teams/kabouters binnen een sectie òf dat uw zoon/dochter op een 
wachtlijst geplaatst moet worden. Met name het laatste is vervelend, maar het 
ontbreekt ons helaas aan voldoende kleedruimte en velden om meer dan 30 
jeugdteams te kunnen laten spelen.   
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Mag mijn kind meetrainen als het op de wachtlijst is geplaatst?  
Dit is dit niet mogelijk om de volgende redenen:  
• Het kind is niet verzekerd.  
• Het schept verwachtingen die wij als vereniging op dat moment nog niet 

waar kunnen maken (zoals het meespelen met wedstrijden bij een team).    
   
Hoe lang duurt het voordat mijn kind mag spelen als het op de wachtlijst is 
geplaatst?  
Dit is sterk afhankelijk van de leeftijd van uw kind.   
Over het algemeen kunnen we stellen dat plaatsing het eenvoudigst is in de O8 
sectie, m.a.w. als uw kind tussen de 4 en 8 jaar oud is.   
Daarna wordt het steeds uitdagender, omdat alle al spelende leden voorgaan bij 
de indeling naar een volgende sectie. Het zou dus best zo kunnen zijn dat 
iemand meer dan een jaar op de wachtlijst staat.  

  

Zijn er uitzonderingen bij plaatsing op de wachtlijst?  
Wanneer een speler overkomt van een andere vereniging door verhuizing, dan 
moet hij/zij van de KNVB voorrang krijgen bij plaatsing in een team/elftal.  Wel 
moet er bij inschrijving een overschrijvingsformulier van de vorige vereniging 
worden ingeleverd.   
De speler behoudt dan het spelersnummer wat hij/zij van de KNVB heeft 
gekregen.   
  
Hoe weet ik of mijn kind is ingedeeld?  
U wordt door de betreffende wedstrijdsecretaris (meestal) telefonisch op de 
hoogte gesteld in welk team uw zoon/dochter gaat spelen.   
Hij/zij informeert u onder anderen over de trainingstijden, gegevens van de 
leiders/trainers en de nog aan te schaffen kleding.  
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Wie bepaalt in welk team mijn kind speelt?   
Wanneer er plaats is, zal uw kind meestal gaan spelen in een team waar een 
plaats is vrij gekomen òf  in een nieuw op te richten team.   
Wat betreft het laatste geldt wel, dat het aantal jeugdteams het totaal van 30 niet 
kan/mag passeren i.v.m. het aantal beschikbare velden en kleedkamers.  
 
Is er een selectiebeleid bij de jeugd en hoe gaat dit in zijn werk?  
Wij kennen als vereniging Zwart Wit ’63 geen aparte wedstrijden om spelers te 
selecteren voor de selectie. (1e en/of 2e team van de jeugd teams).  
Traint en speelt uw kind al wat langer bij Zwart Wit ’63 dan deelt de 
coördinator, in samenspraak met de Technische Commissie jeugd, de 
trainers en de wedstrijdsecretaris, de nieuwe teams voor het nieuwe 
seizoen in.   
  
De coördinator van elke sectie, is het hele seizoen vaak aanwezig bij zowel de 
trainingen als de wedstrijden van het team van uw kind. Ook bespreekt hij de 
individuele vooruitgang van iedere speler met de huidige trainer(s), met het 
hoofd opleidingen jeugd en de coördinatoren van andere secties.   
  
Zo kan het zijn dat een speler, uit een lager team, positief opvalt qua 
voetbalcapaciteiten. Hij/zij zou zelfs in het nieuwe seizoen in aanmerking 
kunnen komen voor een selectieteam. In dat geval kan een speler worden 
uitgenodigd om na de winterstop 1 keer per week mee te trainen met een  
huidig selectieteam. Hiervoor wordt een speler persoonlijk uitgenodigd en de 
ouders op de hoogte gesteld. Dit meetrainen betekent echter niet dat de speler nu 
ook wordt overgeplaatst naar de selectie. Hij/zij blijft de wedstrijden gewoon 
met zijn eigen team spelen. Ook is het is het geen garantie voor  plaatsing in de 
selectie m.i.v. het nieuwe seizoen.    
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Welke sectie hoort bij welke leeftijd en wat houdt het in?  
De KNVB deelt de kinderen in aan de hand van hun leeftijd met als peildatum 1 
januari.   
Anders gezegd: wordt uw kind op of na 1 januari 6 jaar, dan zal hij/zij dat 
seizoen mogen spelen in de F sectie.   
  

• 4, 5 jaar   Kabouters   Trainen 1 keer per week en spelen incidenteel een 
wedstrijd.  

  
• 6, 7, 8 jaar  O8 sectie   Trainen 1 à 2 keer per week en spelen elke zaterdag 

een wedstrijd. Deze wordt gespeeld op een kwart veld en duurt 2 keer 20 minuten.  
  

• 9 jaar   O9 sectie   Trainen 1 à 2 keer per week en spelen elke zaterdag 
een wedstrijd. Deze wordt gespeeld op een kwart veld en duurt 2 keer 20 minuten 
 

• 10 jaar  O10 sectie   Trainen 1 à 2 keer per week en spelen elke zaterdag 
een wedstrijd. Deze wordt gespeeld op een kwart veld en duurt 2 keer 20 minuten 
 

• 11 jaar  O11 sectie   Trainen 1 à 2 keer per week en spelen elke zaterdag 
een wedstrijd. Deze wordt gespeeld op een half veld en duurt 2 keer 25 minuten 
 

• 12 jaar  O12 sectie   Trainen 1 à 2 keer per week en spelen elke zaterdag 
een wedstrijd. Deze wordt gespeeld op een kwart veld en duurt 2 keer 30 minuten 
 

• 13 jaar  O13 sectie Trainen 1 à 2 keer per week en spelen elke zaterdag 
een wedstrijd.  Deze wordt gespeeld op een heel veld en duurt 2 keer 30 minuten    
 

• 14 jaar  O14 sectie Trainen 1 à 2 keer per week en spelen elke zaterdag 
een wedstrijd.  Deze wordt gespeeld op een heel veld en duurt 2 keer 35 minuten    
 

• 15 jaar  O15 sectie Trainen 1 à 2 keer per week en spelen elke zaterdag 
een wedstrijd.  Deze wordt gespeeld op een heel veld en duurt 2 keer 35 minuten    
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• 16, 17 jaar  O17 sectie   Trainen 1 à 2 keer per week en spelen elke zaterdag 
een wedstrijd. Deze wordt gespeeld op een heel veld en duurt 2 keer 40 minuten.  

                                                        
  

• 17, 18 jaar   O19 sectie   Trainen 1 à 2 keer per week en spelen elke zaterdag 
een wedstrijd.  Deze wordt gespeeld op een heel veld en duurt 2 keer 45 minuten.  

  

Wat zijn de trainingstijden en trainingsdagen?  
Hierbij wordt rekening gehouden met de leeftijd van de kinderen. Zo traint de 
jongste jeugd vroeg op de avond (vanaf 18.00 uur) op maandag t/m donderdag. 
De oudere jeugd traint op deze dagen meestal na 20.00 uur.  
  
 Welke kleding moet mijn kind aan tijdens de trainingen en wedstrijden? 
Over het algemeen verstrekt onze vereniging geen kleding voor de trainingen, 
dus u zult dit zelf moeten aanschaffen. Van onze spelers verwachten wij dat ze 
tijdens de trainingen verschijnen in een trainingspak (bij koud weer, meestal 
vanaf september) of sportbroek en shirt (bij warm weer), scheenbeschermers 
(verplicht!!!) en kousen en voetbalschoenen (met vaste noppen!!!).   
Tijdens de wedstrijden kan uw kind gebruikmaken van de teamkleding.   

Dit bestaat uit een Zwart Wit ’63 shirt en broek.   
Daarbij zijn witte logokousen verplicht en deze moet u zelf aanschaffen.  
Deze kousen zijn te koop achter de bar in de kantine.  
Soms zijn er door de sponsor ook trainingspakken en tassen beschikbaar gesteld, 
maar dit verschilt nog per team. U wordt hierover geïnformeerd door de 
leider/trainer van het team/elftal van uw kind. Voor meer info over de 
sponsorkleding zie gebruiksregels kleding.  
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Waar kan mijn kind zich omkleden?  
Elk team krijgt aan het begin van het seizoen een kleedkamer toegewezen om 
zich om te kleden en te douchen na een training.  Dit wordt aan het begin van 
het seizoen vermeld op de website van Zwart Wit ’63.  
Tijdens de thuiswedstrijden staat op het bord, in het wedstrijdsecretariaat 
beneden, vermeld van welke kleedkamer het team van uw kind gebruik kan 
maken.  Hierop staat ook op welk veld de wedstrijd gespeeld zal worden.  
   
Waar moet mijn dochter zich omkleden en douchen?  
Een uitzondering wat betreft het gebruik van een kleedkamer wordt gemaakt 
t.a.v. van de meisjes. Zij kunnen tijdens de trainingen gebruik maken van 
kleedkamer 5. Ook tijdens zowel thuis- als uitwedstrijden kunnen zij gebruik 
maken van een aparte kleedkamer. Hierover wordt u ingelicht door de 
leider/trainer.  
  
Is douchen verplicht?  
Vanaf de O12 sectie is het verplicht voor al onze spelers om zich te douchen na 
zowel de training(en) als de wedstrijd. 
Alleen wat betreft de O11 sectie en jonger wordt er t.a.v. de trainingen een 
uitzondering gemaakt, omdat de meeste spelers bij thuiskomst douchen en 
daarna meteen naar bed gaan.   
Wel is het ook voor de O11 sectie en jonger verplicht zich te douchen na zowel 
een thuis- als een uitwedstrijd. 
  
Mag ik mijn kind helpen bij het omkleden en douchen?  
Wat betreft spelers van onze O9 sectie en jonger juichen we dit alleen maar 
toe. Vanaf de O10 sectie geldt dat dit in overleg met de leider/trainer 
afgesproken wordt.  
  
Waar wordt er getraind?  

De trainingen worden gegeven op de trainingsvelden van Zwart Wit ’63.  Dit 
wordt aan het begin van elk seizoen voor elk team/elftal bekend gemaakt in het 
trainingsschema wat vermeld wordt op de website.  
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Door wie worden de spelers getraind?  
Onze jeugd wordt veelal getraind door vrijwilligers en/of spelers van onze 
vereniging.   
De meesten van hen hebben een cursus via de KNVB gevolgd, welke bekostigd 
wordt/is door Zwart Wit ‘63.  

Mocht u interesse hebben ook trainer en/of begeleider van een team/elftal te 
worden, dan kunt u zich altijd aanmelden bij het hoofd opleidingen jeugd van 
onze vereniging.   
   
Wie zijn de leiders van een team?  
Meestal zijn dit één of meer ouders van een team/elftal.   
Zij zijn het aanspreekpunt voor de spelers èn de jeugdcommissie.   
De leiders regelen met de ouders van het team onder andere het vervoer van en 
naar wedstrijden, regelen vlaggers, zij melden zich bij het wedstrijdsecretariaat 
bij wedstrijden, onderhouden mailcontact.  
Met andere woorden, zij zorgen voor het reilen en zeilen van het team/elftal, 
maar kunnen dit alleen met hulp van alle ouders van de spelers!!!   
  

Geldt er binnen de vereniging Zwart Wit ’63 een gedragscode?  
Binnen onze vereniging verwachten we van iedereen, dat hij/zij zich houdt aan 
de normen en waarden die gericht zijn op het zich welbevinden en welzijn van 
iedereen binnen onze vereniging. Dit geldt voor bestuursleden, vrijwilligers, 
spelers, ouders, leiders, trainers.  Zo willen we ook omgaan met gasten die ons 
park bezoeken.  
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Met andere woorden iedereen die betrokken is bij de vereniging Zwart Wit ’63 
heeft respect voor:  
• Onszelf, maar zeker ook voor alle anderen zowel in daden als zeker ook in 
taalgebruik!!!  (dit geldt zowel bij trainingen , thuis- als ook tijdens 
uitwedstrijden)  
• Voor de eigendommen van onszelf, maar zeer zeker ook die van de ander.       
(dit geldt zowel bij trainingen , thuis- als ook tijdens uitwedstrijden)  
 
Met elkaar (spelers, ouders, leiders/trainers, bestuurders, verzorgers e.d.) willen 
we zorgen voor een positief  leefklimaat zowel binnen als buiten onze 
vereniging.  
   
Wat gebeurt er bij overtreding van de gedragscode en/of gedragsregels? 
Bij het niet nakomen van één van bovengenoemde of onderstaande zaken, kan 
een sanctie worden opgelegd door de Jeugdcommissie. In het ergste geval kan 
dit zelfs leiden tot royering als lid door het hoofdbestuur.   
Bij een overtreding van de regels en/of gedragscode worden de ouders van 
desbetreffende speler schriftelijk of  
telefonisch op de hoogte gesteld en worden uitgenodigd voor een gesprek en/of 
op de hoogte worden gesteld van de opgelegde sanctie.   
    
Wat zijn de regels voor spelers?  
• Je houdt je aan de gedragscode van onze vereniging.  
• Je doucht je na de training en thuis- en uitwedstrijden. Dit is verplicht 

vanaf de O12 sectie!!!   
(bij de jonger spelers mag hiervan afgeweken worden na trainingen, maar na 
wedstrijden is douchen verplicht!!).   
• Je team verzamelt zich bij uitwedstrijden binnen de hekken van Zwart Wit  

’63.  
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• Je zorgt dat je ruimschoots op tijd bent voor trainingen en wedstrijden.  
• Je meldt je ruimschoots op tijd telefonisch of per mail af bij je 

leider/trainer wanneer je niet kunt trainen.  
• Je meldt je telefonisch of per mail af bij je leider/trainer wanneer je niet 

kunt spelen (vóór donderdagavond).  
• Je gaat zorgvuldig om met de sponsorkleding (dit mag je dus niet 

thuis/buiten dragen).  
• Je laat met je team de kleedkamer netjes achter (zowel tijdens trainingen 

als bij thuis- en uitwedstrijden).  
• Je spreekt Nederlands zowel tijdens trainingen als bij de wedstrijden.  
• Je betreedt nooit met voetbalschoenen aan de kantine.  
• Je geeft waardevolle spullen, tijdens trainingen en wedstrijden, af aan je 

leider/trainer of laat ze thuis.  

• Je gooit geen afval op terrein van Zwart Wit ’63, maar deponeert dit in de 
daarvoor bestemde prullenbakken.  

• Je zet je fiets in het fietsenrek.  
• Je laat geen vrienden van buiten de vereniging toe in de kleedkamer.  
• Je loopt niet over de wedstrijdvelden om bij het trainingsveld te komen. 
• Je ruimt samen met je medespelers alle spullen op die jouw team/elftal 

gebruikt heeft tijdens de trainingen.  
• Je pest en scheldt tegen niemand, niet tegen andere kinderen, vrijwilligers, 

trainers, leiders, scheidsrechter, ouders en alle andere personen 
• Tijdens wedstrijden draag je de officiële voetbalsokken van Zwart Wit ‘63 
• Het dragen van scheenbeschermers tijdens wedstrijden en trainingen is 

verplicht 
• Het dragen van (kunstgras)voetbalschoenen is verplicht tijdens de 

trainingen en wedstrijden 
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Wat verwachten we van u als ouder(s)/verzorger(s)?  
• u zorgt voor vervoer tijdens uitwedstrijden (in samenspraak met 

leider/trainer).  
• u zorgt ervoor dat uw kind altijd op tijd aanwezig is voor de training en/of 

een wedstrijd.  

• u wast conform het was schema van het team van uw kind de 
wedstrijdkleding 

• u zet uw kind af binnen de hekken van Zwart Wit ’63 als u zelf niet 
aanwezig kunt zijn (O11 en jonger)  

• u haalt uw kind ruimschoots op tijd binnen de hekken op na een training 
of wedstrijd (O11 en jonger).  

• u geeft telefonisch ruimschoots door aan de leider/trainer als uw kind niet 
kan trainen of spelen (afhankelijk van leeftijd speler)  

• u zorgt ervoor dat de sponsorkleding van uw kind in goede staat blijft.  
• u stimuleert uw kind  en zijn/haar team/elftal positief zowel tijdens de 

trainingen als zeker ook bij de wedstrijden!  
• u laat de leiding tijdens de wedstrijd over aan de leider/trainer!!! (uw kind 

raakt anders in de war!!!)  
• u wordt van harte uitgenodigd zich aan te melden als vrijwilliger binnen 

onze vereniging.  
  
     
Hoe weet ik of een wedstrijd niet doorgaat bij slechte 
weersomstandigheden?  
  
Een wedstrijd gaat in principe altijd door!!   
Mochten de weersomstandigheden al de hele week zeer slecht zijn dan zal de 
KNVB overgaan tot een algehele afgelasting. Dit kunt u nalezen op teletekst 
pagina 603 (Ned. 1, 2,en 3) op vrijdag voorafgaande aan de wedstrijd vanaf 
18.00 uur (KNVB Oost).  
Mochten de velden bij Zwart Wit ’63 òf bij de tegenstander afgekeurd worden,  
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dan stelt de wedstrijdsecretaris de leider/trainer op de hoogte indien dit op de 
vrijdag voorafgaande aan de wedstrijd al bekend is. De  leider/trainer van het 
team/elftal geeft dit per mail door aan de speler. Helaas kan het ook zo zijn dat u 
pas op de dag zelf bij Zwart Wit ’63 op de hoogte wordt gesteld. Dit is heel   
vervelend, maar de velden worden vaak pas ’s morgens (ongeveer 07.30 uur) 
gekeurd door een afgevaardigde   
van de Gemeente van de plaats waar gespeeld wordt en/of een consul van de 
KNVB ter plekke.   
  
Wordt er in de winter ook getraind?  
Ook hiervoor geldt dat er ook in de winter buiten getraind wordt tot aan de 
kerstvakanties van het  basisonderwijs en het Voortgezet Onderwijs.   
Slechts bij zeer extreme omstandigheden, bijvoorbeeld  bevroren velden en/of 
dik pak sneeuw zal uitgeweken worden (indien mogelijk) naar een zaal.  Het 
is mogelijk dat hiervoor een kleine vergoeding per speler gevraagd zal 
worden.  
 
Worden er in de winter ook wedstrijden gespeeld?  
De KNVB kent een winterstop, maar over het algemeen zullen de verschillende 
wedstrijdsecretariaten van   
Zwart Wit ’63 proberen vriendschappelijke wedstrijden te regelen met 
verenigingen zoveel mogelijk binnen de  regio.   
   


