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Inleiding
Beste begeleider en trainer van Grasshoppers,
Bij het begeleiden van een team komt meer kijken dan alleen het aanwezig zijn tijdens
wedstrijden. Een begeleider coördineert en regelt veel, heeft contact met spelers, ouders
en andere verenigingen. We zijn er dan ook trots op dat jullie dit doen.
Om het voor iedereen zo duidelijk mogelijk te maken hebben we voor alle begeleiders en
trainers een map samengesteld waarin informatie is opgenomen die handig is bij het
begeleiden van een team. We hopen dat jullie zo snel de informatie kunnen vinden die je
nodig hebt.

Voorbeeldfunctie
Als begeleider van een Grasshoppers team ben je thuis maar ook uit het visitekaartje
voor onze vereniging. Wees daar trots op. Voor de spelers hebben jullie een
voorbeeldfunctie, ze nemen het gedrag snel over. Dat geldt voor zowel positieve als
negatieve voorbeelden.
De afgelopen jaren hebben we extra aandacht besteed aan RESPECT op en langs het
veld. Dit zetten we komend jaar door. Meer hierover staat in deze map. Ook willen we
extra aandacht besteden aan spelers of teams die extra begeleiding vragen. Dat is een
gezamenlijk aandachtspunt voor begeleiders én de vereniging. Daarbij verliezen we niet
de sportieve uitdaging uit het oog. Doel is om te zorgen dat de spelers met plezier
voetballen en dat hun prestaties steeds beter worden.

Veel voetbal plezier in het nieuwe seizoen !!!
Het Jeugdbestuur.
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Adressen en Telefoonnummers
Voetbalvereniging Grasshoppers
De Weijver 5, 1718 MS Hoogwoud
Telefoon: (0226) 352539 (kantine)
www.vv-grasshoppers.nl

Hoofdbestuur
Voorzitter

Hans Groot

0226-531838

Secretaris

Ton Hoogland

0226-354043

Penningmeester

Harm Boerma

Voetbaltechnische zaken

Adri Bijman

0229-581282

Kantinezaken

Miranda Wagemaker

0226-351085

Diverse

Mike van Duin

06-13682869

Diverse

Michiel Bant

06-57565427

Diverse

Nick Wagemaker

06-10397157

Ledenadministratie

Willem Ligthart

0226-353978

Wedstrijdsecretaris

Liane Schaper

06 54694810

Jeugdbestuur
Jeugdvoorzitter

Vacature

Secretaris /

Rob Maas

Coördinator A & B jeugd

Vacature

Coördinator C & D jeugd

Cees van Dam

0226 351315

Coördinator E & F jeugd

Wendy Koger

06 84084695

Coördinator minipupillen

Sonja Pronk

0226 720358

Coördinator meisjes

Ella Schilder

0226 353260

Voetbaltechnische zaken

Lars Neetens

0226 391656

Diverse

Hildegard Koenis

06-10183701

Diverse

Dick Bentvelzen

0226 353621

0226 353765

Functies kunnen aan het begin van het seizoen nog wijzigen.

Overige functies
Accommodatie/
onderhoud
Kantinecommissie
(zaterdag)
Technische commissie,
o.a. coachen trainers

Emiel Neefjes

0226-355459

Tamara Bakker

0226 356070

Frits Kuijpers

0226 353735

In het ballenhok is een EHBO-koffer en de AED aanwezig en een
telefoon voor noodgevallen tijdens een training
In de kantine is een EHBO-koffer aanwezig.
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Jaaragenda
(voor zover bekend)

Aftrapbijeenkomst voor alle
begeleiders, trainers, bestuur en
scheidsrechters
Bekerronde

Start competitie (najaar)
Jaarvergadering +
vrijwilligersavond
Terugkomdag 1 voor trainers en
begeleiders
Vrij weekend
Bekerweekend / inhaalweekend
of anders een vrij weekeind
Sinterklaasfeest
Hyacintenaktie
Gemeentetoernooi
Nieuwjaarsreceptie
Boardingtoernooi
Bekerweekend / inhaalweekend
Start 2e deel competitie
(voorjaar)
Terugkomdag 2 voor trainers en
begeleiders
Sleep inn voor de E
Sprinkhanentoernooi (E & F)
Grasshoppersdag
Toernooien in mei/juni



Vrijdag 28-8 inloop 19:45







22-8 of 23-8 bekerronde 1
29-8 of 30-8 bekerronde 2
5-9 of 6-9 bekerronde 3
12-9 of 13-9
9 oktober



Oktober / November




24 & 25 oktober
21 & 22 november 2015










Vrijdagavond 27 november (onder voorbehoud)
Zaterdagmiddag 14 december
Nog niet bekend
Zondag 3 januari (onder voorbehoud)
Weekend (zaterdag/zondag) begin januari
12 & 13 december
19 & 20 december
16 januari 2016



Februari / Maart






Nog niet bekend
26 maart 2016 (Paas-zaterdag)
Nog niet bekend (eind mei)
Nog niet bekend
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Veel gestelde vragen
In welke periode wordt er getraind?
Alle trainingen starten na de zomervakantie en gaan door tot en met de laatste week
voor de Grasshoppersdag. Richtlijn: A t/m D starten laatste week van schoolvakantie
(basisschool), E, F en Minipupillen de eerste week na de vakantie.
Tijdens de schoolvakanties trainen de mini-, F- en E-pupillen NIET, de overige teams wel.
In de winter zijn de trainingen afhankelijk van de veldcondities. Op de site is te lezen of
er getraind kan worden.
Als een trainer afwijkt van het bovenstaande (bijvoorbeeld een F-team gaat wel trainen
tijdens een vakantie) dan moet de trainer dit duidelijk doorgeven aan alle spelers en de
begeleider (eventueel met een CC naar de coördinator).

Hoe kan ik een snipperweekend aanvragen?
Bij hoge uitzondering kan een snipperweekend worden aangevraagd, bijvoorbeeld omdat
een half team ziek is of op kamp is. Probeer eerst altijd een oplossing te zoeken door te
lenen van een ander team. Aanvragen kan doormiddel van een mailtje naar de
coördinator met een CC naar de wedstrijdsecretaris (Liane Schaper). Pas als je een
akkoord ontvangt, is het geregeld.

Hoe regel ik een oefenwedstrijd?
Wil je een oefenwedstrijd spelen dan kan je dit zelf regelen. Wel moet je natuurlijk zeker
weten of er ruimte is op het veld en dat er iemand is die de kantine opent. Neem daarom
vooraf contact op met de wedstrijdsecretaris (Liane Schaper) en de coördinator (is
verantwoordelijk voor de kantine en bestuursfunctie).
Let op: een oefenwedstrijd is pas definitief als er een akkoord is van de coördinator én de
wedstrijdsecretaris.

Hoe kan ik een wedstrijd verzetten of inhalen?
Het verzetten van een wedstrijd kan alleen bij hoge uitzondering en met een goede
reden. Hetzelfde geldt voor het inhalen van een wedstrijd. Inhalen is alleen mogelijk als
er ruimte is op de velden en als er iemand aanwezig is voor de bestuursfunctie en de
kantine. Ook de tegenstander moet instemmen met het verzetten \ inhalen. Een concrete
verzoek kan je tijdig indienden bij de wedstrijdsecretaris (Liane Schaper) met een CC
naar de coördinator (is verantwoordelijk voor de kantine en bestuursfunctie).
Let op: een wedstrijd verzetten of inhalen is pas definitief als er een akkoord is van de
coördinator én de wedstrijdsecretaris.
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Wie regelt de toernooien?
Voor elk team probeert het jeugdbestuur twee toernooien te regelen, één aan het begin
en één aan het eind van het seizoen. Helaas lukt het niet altijd voor elk team een
passend toernooi te vinden.
Teams die vaker naar een toernooi willen, mogen dat zelf regelen. Op de site publiceren
we een actuele lijst van mogelijke toernooien. Inschrijven voor een toernooi kan via de
wedstrijdsecretaris. Ook hier is een CC naar de coördinator handig. Op de site houden we
een overzicht bij van alle ingeschreven teams.
Waar vind ik informatie over afgelastingen?
 De meest actuele informatie stat op de site van Grasshoppers.
 Op teletekst pagina 603 (bij algehele afgelasting)
 Op voetbal.nl
Voor alle duidelijkheid wij voetballen in district: West1

Hoe kan ik een speler uit een ander team ‘lenen’?
Een speler kan alleen geleend worden in goed overleg met de begeleider van het team.
Het is de verantwoordelijkheid van de begeleider om contact op te nemen, niet van de
speler. Lenen uit een (veel) hoger team is not-done. Vergeet het spelerspasje niet!

Waar kan ik aankloppen bij een moeilijke groep of een lastig hanteerbare
speler?
Marco de Jong kan helpen met tips bij vragen als: hoe kan ik met een lastig team
omgaan? Hoe ga ik om met een speler met ADHD? Samen wordt gezocht naar een
passende oplossing. De vraag kan ook geuit worden bij de coördinator of iemand van het
jeugdbestuur. Daarnaast kan Frits Kuipers gevraagd worden om eens te helpen bij een
training en kan zo tips geven voor de groep.

Waarom en hoe moet ik mijn sleutelkaart gebruiken voor een kleedkamer?
Om te voorkomen dat er spullen worden gestolen tijdens wedstrijden, maar ook tijdens
trainingen!!! is het verstandig om de kleedkamer af te sluiten. Om te voorkomen dat de
sleutel verdwijnt vragen van de bezoekende teams een borg van € 10,-. Hetzelfde geldt
voor de eigen teams, maar zij kunnen een sleutelpas gebruiken. Als je die vergeten bent
wordt alsnog om een borg gevraagd. Tevens is dit voor de bestuursdienst een
mogelijkheid om te zien welke teams aanwezig zijn. Dus s.v.p. tijdens wedstrijden niet
met een eigen sleutel de deur openen en afsluiten.

Hoe ga ik om met het wisselbeleid tijdens een wedstrijd?
Bij Grasshoppers is het motto dat alle kinderen prettig moeten kunnen voetballen. Elke
speler krijgt evenveel speeltijd. Het is dus niet de bedoeling dat de beste spelers altijd
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spelen en de mindere altijd reserve staan (keepers meestal uitgezonderd). Bij
uitzondering kan er wel eens afgeweken worden, maar maak hier vooraf afspraken over.
Wees hier duidelijk over naar de spelers en de ouders.

Hoe worden teams samengesteld voor volgend jaar?
De F-teams worden ingedeeld in goed overleg met de trainers en begeleiders aan het
eind van het seizoen (medio mei). Vanaf de E-teams worden er selectie wedstrijden
gespeeld.
Wat is de blauwe kaart en hoe gaat het in z’n werk?
De Blauwe Kaart is een initiatief van de KNVB en Volkswagen en is onlangs
geïntroduceerd bij de E en F teams van Grasshoppers. Alle coaches van deze teams
hebben een Blauwe Kaart coachmap gekregen. Bij de Blauwe Kaart gaat het om een
positieve benadering van het voetbalspel. Wanneer er een positieve en leuke wedstrijd
gespeeld is, kan dit beloond worden d.m.v. de Blauwe Kaart. Teams kunnen na afloop
van een sportieve wedstrijd de kaart aan elkaar uitreiken.

Met het team wordt na de wedstrijd overlegd of er een Blauwe Kaart gegeven gaat
worden. Bijvoorbeeld omdat er weinig overtredingen gemaakt zijn, of omdat de
tegenstander een speler van het team hielp overeind te komen na een val.
Op de kaart wordt opgeschreven, voor welke sportieve daad van de tegenstander de
Blauwe Kaart wordt uitgedeeld.
Op iedere kaart staat een unieke code gedrukt. Als deze code online ingevuld wordt, is
direct te zien of het team de weekprijs heeft gewonnen. Daarnaast wordt automatisch
meegespeeld voor een hoofdprijs. Kijk eens op: http://www.blauwe-kaart.nl/

Waar kan ik terecht met vragen over materieel en kleding?
Velden en oefenmateriaal (doelen e.d.): Technische Commissie.
Kleding bij: Ella Schilder

Ik zou graag meer trainingsvoorbeelden hebben, wie kan mij helpen?
Zie bijlage bij deze map, internet (AZ voetbalschool), de DVD’s die in de kantine
aanwezig zijn. Voor meer informatie: de technische commissie (TC)

Welke ‘bijeenkomsten’ zijn verplicht voor trainers en begeleiders?
We snappen dat alle begeleiders en trainers het al heel druk hebben met het begeleiden
van de teams, toch vragen we jullie aanwezigheid bij een aantal bijeenkomsten: de
volgende bijeenkomsten zijn verplicht: aftrapavond, 1 keer een inhoudelijke
terugkomavond, terugkomavond techniek\demonstratietraining, tussentijdse evaluatie,
teamsamenstelling volgend jaar en afsluiting (inleveren spullen).
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Naast de twee verplichte inhoudelijke Terugkomavonden proberen we leuke en
aanvullende avonden te organiseren. Deze zijn meestal vrij toegankelijk. We horen graag
waarin jullie geïnteresseerd zijn.

Waar kan een ouder terecht met een ‘klacht’ over een trainer of begeleider?
We geven aan dat ouders hun ongenoegen of ‘klacht’ het beste kunnen bespreken met
de begeleider van het team. Komen ze er samen niet uit, dan kunnen ze contact
opnemen met de coördinator (jeugdbestuur).

Waar kan een begeleider terecht met een ‘klacht’ over een coördinator?
Als er onenigheid is tussen een coördinator en een begeleider, dan kan een begeleider
contact opnemen met een ander lid van het jeugdbestuur. Mocht dat ook niet leiden tot
een oplossing dan kunnen ze aankloppen bij het hoofdbestuur.

Hoe zit het ook alweer met de lotenverkoop van Sportpop en de loten van Grote

Clubactie?
Elke speler krijgt jaarlijks twee loten voor Grote Clubactie. Deze zijn al betaald via de
contributie. De speler mag ze doorverkopen als hij \ zij dat wil.
Elke speler vanaf de E krijgt 10 loten voor Sportpop om te verkopen. We verwachten dat
elke speler ze allemaal verkoopt of zelf aanschaft. Als het merendeel niet verkocht is,
wordt een speler uitgesloten van extra activiteiten zoals het teamuitje. Van de opbrengst
organiseert Grasshoppers extra activiteiten zoals teamuitjes en de clubdag.

Teamuitjes hoe en wat?
Voor elk team staat een beperkt bedrag gereserveerd. De F- en minipupillen vieren
Sinterklaas. Voor de E-pupillen organiseren we een Sleep-inn. Voor de hogere teams
organiseren we per leeftijdsklasse meestal een evenement zoals schaatsen. Als team kan
je natuurlijk zelf ook iets organiseren.
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RESPECT in en langs het veld
Het zal jullie natuurlijk niet ontgaan zijn dat de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen van SC
Buitenboys in december 2012 het nodige stof heeft doen oplaaien in voetballand. De KNVB heeft een
actieplan opgesteld om herhalingen in de toekomst te voorkomen. Een aantal maatregelen gaat per
1 juli aanstaande al in.
Van de vereniging wordt o.a. verwacht dat zij gedragsregels publiceren,
jeugdspelers dienen een spelregelbewijs te halen en er is een tijdstraf
ingevoerd worden bij de eerste gele kaart. .
Ook als vv Grasshoppers doen wij er alles aan om onze leden, vrijwilligers
en de toeschouwers in een veilige omgeving plezier aan de voetbalsport
te laten beleven. We kunnen dit niet alleen en hebben iedereen binnen
de vereniging daarbij nodig.
Onze vereniging staat voor plezier en sportief gedrag. Wij zijn trots op
onze club en ontvangen iedereen gastvrij.







Iedereen is welkom .
Wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat.
Wij tonen waardering voor de scheidsrechter.
Wij laten de kinderen hun spel spelen.
Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen.
Als er problemen zijn maken we er melding van.

Om extra aandacht aan onze verenigingsregels te geven, worden onze regels als affiche bij de ingang
van de kantine en in de gang van de kleedkamers gepubliceerd.
Voorts hebben we binnen de vereniging de afspraak gemaakt dat elke thuiswedstrijd begonnen wordt
met het schudden van de hand van je tegenstander en de (assistent)scheidsrechter. Doe dat met
respect door elkaar aan te kijken. De scheidsrechter zal kort voordat de wedstrijd aanvangt beide
teams naar het midden van het veld laten komen. Dit geldt uiteraard ook na de wedstrijd. Ook dan
schud je de tegenstander de hand en bedank je de tegenstander en de (assistent)scheidsrechter voor
het fluiten / vlaggen van de wedstrijd.
Als iedereen zich hieraan houdt, beleven wij allemaal heel veel voetbalplezier bij onze gezellige en
mooie vereniging.
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Trainersinformatie
Hieronder praktische zaken rondom een training.
Welke sleutels heeft een trainer?
Een sleutelset voor een trainer bestaat uit drie sleutels. Eén sleutel voor de poort en
toegang tot alle kleedkamers (sleutel HS). Eén sleutel voor toegang tot de
materiaalruimte (sleutel 22). En een sleutel voor toegang tot de ballenkast.

In welke kleedkamer kan een team zich omkleden?
Bij binnenkomst in de hal van de kleedkamers, hangt links een kleedkamerindeling.

Hoe werkt het alarm van de kleedkamers?
Het alarm wordt ’s middags automatisch uitgeschakeld en wordt ’s avonds laat
automatisch weer ingeschakeld. Normaliter hoeft een trainer geen actie te ondernemen.
Mocht onverhoopt het alarm toch afgaan, dan kan het worden uitgeschakeld op het
alarmkastje dat hangt bij de buitendeur in de hal van de kleedkamers. De instructie hang
bij het kastje. De code wordt aan het begin van het seizoen doorgemaild naar de
trainers.

Welk team traint op welk veld?
In de materiaalruimte hangt op het magneetbord een veld- en kleedkamerindeling.

Wat zit er in een ballenkast?
Een elftal heeft vijftien ballen in een ballenkast. Een zevental heeft tien ballen in een
ballenkast. Ook zit er een zak met hesjes in en een zak voor het meenemen van de
ballen.

Waar staan de hoedjes en pylonen?
Die staan in het houten rek in de materiaalruimte.

Hoe kunnen de ballen worden opgepompt?
Bij binnenkomst links in de materiaalruimte hangt een ballenpomp. Doop de nippel eerst
even in het flesje glycerine ter bescherming van het ventiel. Voor de perfectionisten: op
de meeste ballen staat de benodigde druk vermeld. Als die tekst versleten is, kan worden
gekeken op de tabel op het magneetbord.

Wie wast de hesjes?
De trainers zijn verantwoordelijk voor het wassen van de hesjes. Dat kunnen ze zelf
doen. Of om de beurt door een speler laten wassen.
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Wie doet de veldverlichting aan en uit?
De veldverlichting kan worden aan- en uitgezet in de materiaalruimte, bij binnenkomst
direct links. Twee schakelaars zijn voor het kunstgrasveld, één schakelaar is voor het Bveld. Zodra het donker wordt kan een trainer het licht aan doen. Een trainer die als
laatste op een avond van het veld af gaat, is verantwoordelijk voor het uitschakelen van
het licht.

Wie doet de kleedkamers weer op slot na de training?
Als de spelers zich hebben gedoucht en aangekleed, controleert de trainer of de
kleedkamer netjes is achtergelaten. Daarna sluit de trainer de kleedkamer af. De trainer
die als laatste de centrale gang van de kleedkamers verlaat, sluit de buitendeur af
(sleutel dubbel omdraaien i.v.m. het alarm).

Wie doet de poort op slot?
Degene die als laatste het complex verlaat doet de poort op slot. Soms is dat een trainer.
Maar regelmatig zijn er nog mensen in de kantine of bestuurskamer.
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Algemene informatie
Verzekering
Door contributie te betalen is er vanuit de KNVB een aanvullende verzekering.
Wie zijn er verzekerd? Geregistreerde leden van de sectie amateurvoetbal van de KNVB,
zoals senioren, junioren en pupillen. Scheidsrechters(assistent), bestuursleden,
commissieleden en vrijwilligers.
Dus het wordt ten strengste afgeraden om spelers die geen lid zijn van de KNVB
of Grasshoppers mee te laten voetballen.
Door u als begeleider, scheidsrechter(assistent) of bestuurslid aan te melden als lid moet
u een kopie van uw paspoort of ID kaart afgeven bij de ledenadministratie. Hier zijn geen
kosten aan verbonden.
Wanneer geldig:
Tijdens alle activiteiten, dus niet alleen aan trainingen of wedstrijden, maar ook alle
overige activiteiten die het algemeen belang van de vereniging dienen, zoals bezoek aan
vergaderingen en cursussen, als toeschouwer enz.
Tijdens de reis naar of van dergelijke activiteiten, mits gereisd wordt via de kortste weg
en zonder onderbrekingen; het middel van vervoer speelt geen rol, dus ook motorrijden
en het vliegrisico is gedekt.
Wat is




gedekt:
Bij het overlijden door ongeval.
Bij algehele blijvende, functionele invaliditeit.
Geneeskundige kosten.

Niet gedekt is het eigen risico van de particulier verzekerde.
U dient eerst uw eigen verzekering aan te spreken
Grasshoppers kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

Spelerspas
Vanaf 12 jaar dient elke speler in het bezit te zijn
van een spelerspas. Daarvoor dient een speler
voordat het nieuwe seizoen begint twee pasfoto’s +
een kopie van een ID in te leveren bij de
ledenadministratie. Een spelerspas wordt om de 5
jaar vernieuwd.
De spelerspas wordt door de begeleider bewaard in
een door de vereniging afgegeven spelerspasmapje.
Wordt een speler met een spelerspas gevraagd om in een ander team te spelen dan gaat
dat altijd in overleg met de begeleider en/of coördinator van de betreffende speler. Die
dient er dan ook voor te zorgen dat de spelerspas bij het betreffende team komt.
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Een speler mag wel naar een voor zijn leeftijd hoger team maar zonder
dispensatie niet naar een lager team. Komend seizoen wordt er extra
gecontroleerd op de spelerspassen!!!

Wedstrijdformulier
Vanaf de D-junioren moet er een wedstrijdformulier worden ingevuld. Vanaf 2014 is dit
een digitaal formulier
Wanneer een wedstrijdformulier niet of niet juist wordt ingevuld krijgt de vereniging een
boete opgelegd door de KNVB. Het formulier moet bij uit en thuis wedstrijden worden
ingevuld. Een aantal onderdelen van het wedstrijdformulier wordt door de bestuursdienst
ingevuld. Een teamsamenstelling kan thuis al worden aangemaakt.
De volgende punten zijn belangrijk bij het invullen van het wedstrijdformulier:
 Het wedstrijdnummer:
is bekent bij bestuursdienst.
 Klasse nummer:
is bekent bij bestuursdienst.
 Relatie/KNVB nummers van de spelers: staan op de spelerspas.
 Relatienummer van Grasshoppers:
BB-FW-43R
Als een begeleider en/of assistent-scheidsrechter een relatienummer heeft die ook
invullen.
Als er tijdens de wedstrijd een rode kaart wordt uitgedeeld dan moet daar altijd
een rapport van worden gemaakt zowel bij thuis als uit wedstrijden, dat rapport
moet worden toegevoegd bij het wedstrijdformulier.
De uitslagen van de F en E dient u door te geven aan de bestuursdienst. Doordat we de
uitslagen op de Grasshoppers site zetten willen we graag dat alle uitslagen bij de
bestuursdienst worden ingeleverd, zowel van uit als thuis wedstrijden.

Kleding en wasvergoeding
De clubkleding is en blijft ten alle tijden eigendom van de vereniging en wordt door een
vast persoon per team gewassen. Dit om gelijkheid van de kleding te behouden. Het
tenue wordt voor iedere wedstrijd door de begeleider uitgedeeld en na de wedstrijd weer
in ontvangst genomen. Het is vanzelfsprekend dat we zuinig en netjes met kleding
omgaan.
Het shirt en de broek wordt door de vereniging geregeld maar de kousen moeten de
leden zelf aanschaffen. De kousen zijn voorzien van het Grasshoppers logo en zijn
verkrijgbaar bij de koffiebar in de kantine.
Degene die het tenue van een voetbalteam wast krijgt hiervoor een vergoeding.
Aanmelden van degene die wast via een mailtje naar de coördinator van de leeftijdsgroep
met de team, naam, adres en bankrekeningnummer. De vergoeding wordt één keer per
jaar overgemaakt.
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Teamkleding
Bij het begin van het seizoen wordt er een datum geplant waarop alle spullen die nodig
zijn worden uitgedeeld. Dat zijn:
 Kledingtas
 Shirts
 Broekjes
 Trainingspakken(A-B-C teams)
 Aanvoerdersband
 Waterzak
 Ballen
 Ballennet
 Bidons(A-B-C-D teams)
 Begeleidersjas
 Sleutelpas
 Keepershandschoenen (onder voorbehoud)
Op het eind van het seizoen wordt er weer een datum gepland om alle spullen weer in te
leveren. Houd u alstublieft aan die datums zodat wij als jeugdbestuur niet meerdere
avonden aanwezig moeten zijn om alles te regelen.

Wedstrijden & tijden
Thuiswedstrijden
Bij thuiswedstrijden adviseert het jeugdbestuur om een half uur voor de wedstrijd
aanwezig te zijn.
Uitwedstrijden/vertrek
Het jeugdbestuur adviseert begeleiders om bij uitwedstrijden ongeveer een uur voor de
wedstrijden te vertrekken. Dit is natuurlijk afhankelijk van de afstand.
Daarnaast wil het jeugdbestuur de begeleiders verzoeken om de chauffeurs te vragen om
bij het (binnen)zwembad te parkeren en niet voor de poort bij Grasshoppers.
Dit onder andere om te voorkomen dat de kinderen voor vertrek op straat staan te
wachten.

Speeltijd
Onderstaand de speeltijd van een wedstrijd van de verschillende jeugdteams.
A-junioren
B-junioren
C-junioren
D-junioren
E-pupillen
F-pupillen

2
2
2
2
2
2

x
x
x
x
x
x

45
40
35
30
25
20

min.
min.
min.
min.
min.
min.
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Colofon

Versie september 2015
Als u op- of aanmerkingen heeft over deze map of u wilt graag dat er iets wordt
opgenomen in deze map, willen wij dit graag van u vernemen. Daardoor kunnen we met
elkaar tot een goede informatiemap komen die voor elke begeleider bruikbaar en
informatief is.
Reacties kunt u sturen naar: grasshoppersjeugd@gmail.com
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