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Voorwoord
Na het rare seizoen ’19-’20 volgde het vreemde seizoen ’20-’21. We begonnen nog met de
goede moed, maar helaas na een aantal wedstrijden werd de competitie afgebroken.
Gelukkig mochten we wel trainen en daar werd gretig gebruik van gemaakt. Tussendoor
werd door WFB diverse activiteiten georganiseerd om de jeugd te blijven vermaken en voor
afleiding te zorgen. Ik noem zo de toernooien waarbij onderling gemixt werd gevoetbald,
enkele trainingen door externen, leuke sportdagen en niet te vergeten het LEDs-voetbal. Een
onvergetelijke ervaring.
Ook deze keer weer geen ouderavond. De jeugdindeling werd door de trainers aan de teams
verstrekt. Altijd weer een spannend moment voor sommigen. Waarschijnlijk doordat er veel
werd georganiseerd en het enthousiasme van de trainers zijn er weinig leden afgehaakt
vanwege corona. De teller staat op 203 jeugdleden in augustus 2021.
Afgelopen seizoen heeft Ton Rekelhof, hoofd jeugdopleiding, zijn contract met 2 jaren
verlengd. Ton zal wederom de trainers bijstaan en begeleiden bij de trainingen.
Nog steeds zijn er binnen diverse geledingen vrijwilligers nodig. Ik noem kort: wassers van
de kleding en frituurders, kalkers maar er zijn nog tal van functies waar een helpende hand
van harte welkom is.
De start van het seizoen is eind augustus en begint met de sportdag. Deze leuke dag is niet
makkelijk te plannen omdat de eerste wedstrijden direct na de schoolvakantie starten.
Volgend jaar valt de schoolvakantie voor regio midden vroeg en zal er meer ruimte zijn zodat
meerdere jeugdleden kunnen deelnemen.
Sportieve groet,
Johan Westhoeve
Jeugdvoorzitter v.v. WFB
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Informatie voor (nieuwe) leden
Welkom bij voetbalvereniging WFB! WFB staat voor West Flakkee Boys, wat verwijst naar de
ligging op Goeree-Overflakkee. Het sportcomplex van WFB draagt de naam “de Kruse”.
WFB is een voetbalvereniging waarbij plezier in het voetballen voorop staat, maar waar ook
prestaties in het oog worden gehouden door middel van het “Jeugdvoetbalbeleidsplan 20182023” (JVBP). Bent u geïnteresseerd in het beleid, dan kunt u dit opvragen bij de
jeugdsecretaris.
Deze informatie wordt geschreven aan nieuwe jeugdleden, maar geldt ook voor ouders en
de overige leden van WFB.
Op dit moment (augustus 2021) telt WFB 203 jeugdleden (leden vanaf geboortejaar 2002) en
daarvan ben jij er ook een van! Om je wegwijs te maken hebben we dit boekje
samengesteld. Op deze manier hopen we duidelijkheid te scheppen zodat jij weet waar je
aan toe bent.
Bij WFB wordt er in competitieverband en in vriendschappelijk verband gespeeld. De
vereniging is aangesloten bij de KNVB-district West II. Aan het begin van het seizoen starten
we met een jeugdsportmorgen. Elke zaterdag en soms op een doordeweekse avond zijn er
thuis- en uitwedstrijden georganiseerd. Een- of tweemaal per week is er training. Dit beloopt
de periode augustus tot en met juni van het volgende jaar. In de maand juni zullen de teams
aan jeugdtoernooien deelnemen.
De junioren zijn in het seizoen ‘21-‘22 onderverdeeld in:
JO19 : geboortejaren 2003 en 2004
JO17 : geboortejaren 2005 en 2006
JO15 : geboortejaren 2007 en 2008
De pupillen zijn onderverdeeld in:
JO13 : geboortejaar 2009
JO12 : geboortejaar 2010
JO11 : geboortejaar 2011
JO10 : geboortejaar 2012
JO9 : geboortejaar 2013
JO8 : geboortejaar 2014
De minipupillen zijn onderverdeeld in:
JO7 : geboortejaar 2015
JO6 : geboortejaar 2016
Wat er zoal van onze leden verwacht wordt en wat er verwacht mag worden van WFB kan
gelezen worden in de hoofdstukken die volgen.
Mochten er na het lezen van dit informatieboekje nog vragen zijn, dan kunnen die altijd
gesteld worden aan de leden van de jeugdcommissie of aan je trainer! Je kunt ons ook
e-mailen, het algemene e-mailadres van de jeugdcommissie is: jeugdcommissie@vvwfb.nl.
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Lid worden van WFB!
Wat houdt dat eigenlijk in?
Om je nader kennis te laten maken met het voetbalspelletje, stellen wij je in de gelegenheid
de eerste twee weken op “proef” mee te trainen, waarna zal blijken of er (voldoende)
interesse bestaat. Tijdens de proefperiode is het nog niet noodzakelijk om voetbalschoenen
aan te schaffen (gymschoenen zijn voldoende).
In de kleedkamers is er gelegenheid om te douchen en we verzoeken dan ook de
douchespullen mee te brengen. In verband met de hygiëne is douchen na zowel een training
als een wedstrijd verplicht!
Na een geslaagde proefperiode kan via de website www.vvwfb.nl digitaal worden inschreven
als lid. Hierna zal je een bevestiging van aanmelding ontvangen. Mochten er vragen zijn over
het inschrijven, dan kan er contact opgenomen worden via: jeugdcommissie@vvwfb.nl.

Kosten die aan het lidmaatschap zijn verbonden.
De contributie gaat via automatische incasso en wordt in 4 kwartalen geïncasseerd. Alleen
middels incasso kan de contributie worden betaald. De incassodata zijn: eind maart, juni,
oktober en december.
Contributie per kwartaal (2021/2022):
Junioren (JO15 - JO19) € 40,25
Pupillen (JO8 - JO13)
€ 40,25
Minipupillen (JO6 - JO7) € 14,25

Lidmaatschap opzeggen?
Ga je verhuizen en verander je van voetbalvereniging of heb je echt geen plezier meer, laat
dit dan de jeugdcommissie weten. Stuur een e-mail naar jeugdcommissie@vvwfb.nl met het
verzoek het lidmaatschap op te zeggen. De contributie wordt stopgezet aan het begin van
het daaropvolgend kwartaal.

Overschrijven naar andere vereniging?
Overschrijven naar een andere vereniging kan alleen als de in bruikleen gegeven spullen zijn
ingeleverd en de contributie is voldaan. Je meldt je dan zelf aan bij de nieuwe vereniging
waarna door de nieuwe vereniging een overschrijvingsverzoek wordt ingediend. WFB wordt
graag vooraf in kennis gesteld middels een e-mail naar: jeugdcommissie@vvwfb.nl.

Verzekering
Voor ieder KNVB-lid is via de KNVB automatisch een aansprakelijkheids- en
ongevallenverzekering afgesloten. Voor meer informatie kan men terecht bij de KNVB.
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Wie doet wat bij de jeugd van WFB?
Jeugdcommissie
Wellicht komt er een moment dat er vragen zijn over de gang van zaken. We verwijzen dan
in eerste instantie naar de trainer van het team waar je speelt. Mochten er vragen of
problemen zijn die niet kunnen worden opgelost, dan hopen we dat je de weg kunt vinden
naar de leeftijdscoördinator. De huidige leden van de jeugdcommissie worden genoemd bij
de algemene gegevens.

Voetbaltechnische Zaken
De commissieleden ontwikkelen een visie op gebied van voetbaltechnische zaken welke aan
een aantal kernwaarden dient te voldoen. Ze draagt zorg over het bewaken van een
duidelijke trainingsstructuur en bezoeken met regelmaat een training en wedstrijd. De
commissieleden geven advies bij het selecteren van (jeugd)spelers.

Trainer
Trainers zorgen voor de gang van zaken binnen zijn of haar team. Zij regelen in goed
overleg met de spelers en de ouders het vervoer conform de weekbrief en zorgen voor het
materiaal. De trainer is het aanspreekpunt voor de spelers van hun team en
vertegenwoordigd de vereniging bij wedstrijden.

Bestuurskamerdienst
De leden van de bestuurskamerdienst ontvangen de coaches/ begeleiders van de
tegenstander bij binnenkomst. Daarnaast zorgen zij ervoor dat de spelers in de rust te
drinken krijgen.
Indien er afgelastingen zijn, geven zij dit door aan betreffende verenigingen. Tevens nemen
zij contact op met de verenigingen waar een WFB-team naartoe gaat.

Medische staf
Onze voetbalvereniging beschikt met 2 fysiotherapeuten (Martijn en Mascha) en 1
fysiotherapeut in opleiding (Remy) over een uitgebreide medische staf. Wanneer een
(jeugd)speler geblesseerd raakt of wanneer er klachten ontstaan kunt u gebruik maken van
de expertise van onze staf. Een consult is mogelijk op dinsdag- en donderdagavond. Omdat
de selectie van 19:00 tot 20:00 uur verzorging krijgt, is er voor overige leden tijd na 20:00 uur
of net voor/ rond 19:00 uur. Daarnaast is het ook mogelijk om op zaterdag een afspraak te
maken maar dit gebeurt in overleg met Martijn. Mocht er twijfel zijn over de diagnose of
mocht er meer onderzoek of intensievere begeleiding nodig zijn, dan kunnen wij de spelers
doorverwijzen naar de praktijk van Mascha (http://www.deltafysio.nl). Tot slot is er elke
dinsdag- en donderdagavond hersteltraining voor de selectie. Hierbij is het mogelijk dat in
overleg ook spelers van buiten de selectie aansluiten.
Aanmelden voor een consult -graag voor dinsdag of donderdag 17:00 uur- kan via de
medische staf (gegevens zie verderop in dit boekje).
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Commissie Waarden en Normen (CWN)
Plezier en respect gaan hand in hand! Daar zet deze commissie zich voor in. Mochten er
ongewenste incidenten plaatsvinden, dan kan er een beroep worden gedaan op deze
commissie.
De CNW heeft de bevoegdheid iedereen te horen wie zij willen horen, en zij heeft toegang
tot alle relevante informatie, om te komen tot een goede beoordeling. De CWN is bevoegd
om het bestuur gevraagd en ongevraagd advies te geven met betrekking tot waarden en
normen binnen de vereniging. Verder informatie over het CWN is te vinden op de website en
de papieren versie van het beleid is op te vragen bij de secretaris.

Ouders/ verzorgers binnen de club - graag gezien!
Ouders/ verzorgers vormen een hele belangrijke groep binnen onze vereniging. U bent het
immers die uw kind(eren) in eerste instantie gestimuleerd heeft om deel te nemen aan een
sport maar vooral ook om kinderen te stimuleren om te blijven sporten.
U als ouder/ verzorger vormt een groot deel van alle vrijwilligers die bij WFB rondlopen
(jeugdtrainers, coaches, leiders, coördinatoren, hulp achter de bar etc.) De betrokkenheid
van u is dus erg belangrijk.
In de huidige maatschappij is het echter steeds lastiger om ouders actief te betrekken bij een
sportvereniging. Ook bij ons is dat het geval. Meestal zie je dat ouders/ verzorgers bij de
jongste jeugd nog volop aanwezig zijn langs de lijn, maar naar mate de kinderen ouder
worden neemt het aantal ouders dat naar een voetbalwedstrijd komt kijken af. Daarnaast zie
je dat sommige ouders/ verzorgers het verenigingsleven vaak niet goed kennen, door
onwetendheid weinig betrokken zijn.
De ouders/ verzorgers langs de lijn bepalen vaak in belangrijke mate de sfeer die er om een
wedstrijd heen hangt. Voor jeugdspelers is het erg belangrijk dat hun ouders/ verzorgers
betrokken zijn bij het voetballen. Vandaar ook dat we het liefst zoveel mogelijk ouders/
verzorgers langs de lijn zien staan. Soms heb je als jeugdtrainer/ coach te maken met hele
fanatieke ouders/ verzorgers. Ouders/ verzorgers die tijdens de wedstrijden hun kinderen
overactief aanmoedigen of soms zelfs toeschreeuwen, opmerkingen maken naar de
scheidsrechter of zelfs op de stoel van de coach gaan zitten. Dit soort betrokkenheid hopen
we eigenlijk niet te zien bij onze mooie vereniging. Enerzijds omdat het de sportbeleving en
spelvreugde van de (uw) kinderen negatief beïnvloedt, anderzijds omdat het een negatieve
uitstraling heeft van onze vereniging.
Daarnaast is algemeen bekend dat prestaties en plezier bij kinderen veel meer beïnvloed
worden als er complimenten worden uitgedeeld, er goed gedrag wordt gestimuleerd en
kinderen succes kunnen beleven.
We zijn bij WFB blij met ouders/ verzorgers die hun kind(eren) stimuleren om (op tijd) naar
de trainingen en wedstrijd te gaan, die regelmatig de wedstrijden bijwonen om het kind te
motiveren, die positief en plezierig aanmoedigen die helpen met het leren winnen en
verliezen en die complimenten geven en troosten.
Informatieboekje v.v. WFB
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Samenvattend
• Toon belangstelling. Probeer als ouder zoveel mogelijk te komen kijken bij de wedstrijden
(zowel uit als thuis) van uw zoon of dochter. Voor kinderen is het erg belangrijk dat
ouders betrokken zijn bij hun sport.
• Plezier gaat voor presteren! Wees enthousiast, en stimuleer uw zoon of dochter en de
medespelers. In plaats van ‘heb je gewonnen?’ en ‘heb je gescoord?’ kun je ook vragen:
‘was het leuk?’ en ‘hoe ging het?’
• Zo haal je de nadruk van het presteren af en leer je kinderen dat plezier voorop staat. Als
een kind veel plezier beleeft aan het voetballen dan zal een kind ook gaan presteren naar
zijn of haar kunnen.
• Moedig aan, maar coach niet mee. Aanwijzingen geven is verwarrend en afleidend. Hoe
goed bedoeld ook, als ouder je kind vanaf de kant coachen en vertellen wat hij moet
doen is geen goed idee. Als er een coach is, maakt die afspraken met het team en die
kunnen anders zijn dan dat wat jij roept.
• Moedig alle kinderen aan, niet alleen die van jezelf! Niet alle ouders zijn of kunnen erbij
zijn. Als iedereen die er staat het hele team aanmoedigt, is dat wel zo leuk voor allemaal.
• Laat je kind zijn of haar sport zelf beleven. Zelf het 1e team nooit gehaald en is nu je
missie dat je kind het wel haalt? Of wil je dolgraag dat de sporttalenten van je kind tot
uiting komen? Allemaal heel logisch en prima zolang je die wensen en ambities voor
jezelf houdt.
• Laat je kind zelf aangeven en de leiding nemen in hoe intensief en hoog zij wil sporten.
Dan beleeft het echt plezier aan zijn sport! Gun uw kind het kind zijn, want het moet nog
zoveel leren. De wedstrijd is al moeilijk genoeg. Winnen, maar ook verliezen hoort nu
eenmaal bij voetbal. Als uw kind talent heeft, wordt dat heus wel opgemerkt.
• Geef zelf het goede voorbeeld. Houd je mond tegen de scheidsrechter. Soms moeilijk
maar echt een must: bemoei je niet met de arbitrage! Soms zit het mee en soms zit het
tegen, dat hoort bij de sport en wij zijn er om onze kinderen te laten zien en zo te leren
dat een scheidsrechter zijn of haar best doet en dat we daar met respect mee om moeten
gaan.
• Wordt ook eens een jaartje jeugdtrainer/coach, dat helpt! Als je echt met voetbal bezig
wilt zijn dan is er binnen de club natuurlijk voldoende mogelijkheid om zelf jeugdleider of
trainer te worden. WFB is afhankelijk van het werk van vele vrijwilligers. Ook op het
gebied van trainen en begeleiden van jeugdteams. Er zijn altijd genoeg enthousiaste
ouders nodig om de vele jeugdteams van voldoende begeleiding te voorzien.
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Regels en verplichtingen
Om de goede sfeer op onze vereniging te waarborgen, is het beleid van WFB gericht op
correct gedrag op en rond het veld. Wij verwachten dan ook dat iedereen zijn/ haar eigen
verantwoording hierin neemt. Hoewel het meeste voor zichzelf zou moeten spreken hebben
we een aantal regels vastgesteld.
Huishoudelijk reglement
Alcohol, drugs en roken hebben nadelige gevolgen voor onze leden. Wij willen onze leden
hier dan ook zo min mogelijk aan bloot stellen. Wij verzoeken jou/ u dan ook om hier zoveel
mogelijk rekening mee te houden.
• Het is niet toegestaan om zelf alcoholhoudende dranken mee te nemen naar de
vereniging.
• Het is niet toegestaan om in alcohol, anders dan in de kantine of het terras te nuttigen.
• Er wordt geen alcohol geschonken aan jeugdleiders en trainers in functie.
• Er wordt geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar.
• Leden en vrijwilligers in functie drinken geen alcohol.
• Roken is in de kantine en in kleedkamers verboden. WFB wil een rookvrije generatie. Het
verzoek is daarom om tijdens de jeugdwedstrijden en -trainingen en minimaal tot
12:00 niet langs de lijn te roken.
• Leden en vrijwilligers in functie roken niet.
• Gebruik of verhandelen van drugs is te allen tijde verboden.
Huis en gedragsregels ten aanzien van onze kantine:
• Het is niet toegestaan om met voetbalschoenen de kantine te betreden
• Glaswerk is alleen toegestaan in de kantine of het terras
• Het is verboden om te kaarten of te dobbelen om geld
• Aanwijzingen van de barmedewerk(st)ers dienen te worden opgevolgd.
Huis en gedragsregels ten aanzien van onze kleedkamers:
• Tot en met JO10 is het toegestaan voor de ouder(s)/ verzorger(s) om hun kind te helpen
met aan- en uitkleden in de kleedkamer. De trainers dienen wel in de gelegenheid te
worden gesteld om samen de trainings- of wedstrijdbespreking te doen. De ouder(s)/
verzorger(s) verlaten of komen dan nog niet in de kleedkamer.
• Kleedkamer dient altijd schoon en netjes te worden achtergelaten.
• Douchen na de wedstrijd/training is verplicht.
• Dragen van badslippers in de kleedkamer wordt i.v.m. hygiëne aanbevolen.
• Er is voor waardevolle spullen een koffer beschikbaar. Deze kan worden ingeleverd in de
bestuurskamer.
Omgang met elkaar
De kernwoorden hiervoor zijn ‘’Respect en Plezier’’.
Binnen WFB en rond de velden zijn dit belangrijke woorden. Denk hieraan als je een
meningsverschil hebt met iemand binnen de vereniging. Bespreek dit dan in de
bestuurskamer en niet op het terras of aan de bar. Scheidsrechters, commissieleden, leiders,
trainers zijn vrijwilligers bij WFB. Behandel hen met respect.
Informatieboekje v.v. WFB
Jeugd, seizoen 2021-2022

8

Taalgebruik
Let op je taalgebruik richting elkaar. Verenigingsleden mogen elkaar aanspreken op
onbehoorlijk taalgebruik.
Sportkleding
• Shirt: wit met rode verticale banen
• Broek: zwart
• Kousen: rood en wit gestreept
Elk team bij WFB heeft een sponsor en daardoor is het niet noodzakelijk om zelf een tenue
aan te schaffen voor de wedstrijden.
Eigen sportkleding
Het is verplicht om scheenbeschermers te dragen bij trainingen en wedstrijden. Deze dienen
zelf te worden aangeschaft. Ook voetbalschoenen en een sporttas komen voor eigen
rekening. Voor de teams met een sponsor voor de tassen en een sponsor voor de
trainingspakken wordt verwacht dat zij in het trainingspak en met de tas van de sponsor naar
de vereniging komen.
Het is niet toegestaan om kleding van de sponsor buiten de speeldagen om te dragen. Het is
dus alleen toegestaan op wedstrijddagen.
Het is mogelijk via de webshop kleding te bestellen met het WFB-logo.
Vervoer
Voor uitwedstrijden wordt er een schema opgesteld door de club welke ouders er moeten
rijden.
Indien ouders verhinderd zijn zullen ze eerst zelf naar een oplossing moeten zoeken door
bijvoorbeeld te ruilen met een andere ouder. De trainer dient in kennis te worden gesteld van
de wijziging.
Trainingen
Er wordt verwacht dat ouders een positieve stimulerende invloed hebben op de kinderen
zodat er zoveel mogelijk wordt getraind. Wanneer kinderen niet kunnen trainen communiceer
dit dan rechtstreeks met de leider. De trainer is verantwoordelijk voor de spelers totdat zij de
kleedkamer verlaten. Hierna zijn de ouder(s)/ verzorger(s) verantwoordelijk voor hun eigen
kind. Laat uw kind dus niet in de kantine zitten of buiten staan, maar wees op tijd om hen op
te halen.
Geen trainer/ leider
Indien bij een team geen trainer/ leider aanwezig is zullen de ouders van het team de
training/ begeleiding op zich nemen. Zij kunnen bij de betreffende leeftijdscoördinator met
vragen terecht. Onderling zullen de trainingen worden begeleid, alsmede de wedstrijden. Het
aantal trainingen worden in eerste instantie teruggebracht naar 1 keer in de week. Bij
uitwedstrijden zullen de ouders die als vervoerder zijn opgesteld de uitwedstrijd begeleiden.
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Website en weekbrief
Houd de website en de weekbrief in de gaten met betrekking tot wijzigingen. Een goede
voorbereiding is het halve werk.
De meest geüpdatet informatie vindt u op de app “Voetbal.nl”. Je vindt de website onder:
www.vvwfb.nl.
Middels de weekbrief kunt u op de hoogte worden gehouden van nieuwe informatie. Meld
je/u dan aan door een e-mail te sturen naar weekbrief@vvwfb.nl met als onderwerp
“weekbrief WFB”.
Tot slot
Ouders graag aandacht voor het volgende:
• Geef blijk van belangstelling en ga zoveel mogelijk mee naar de voetbalclub.
• Na de training/ wedstrijd bij het verlaten van de kleedkamer of aankomst op “De Kruse”
bent u verantwoordelijk voor uw eigen kind.
• Wees enthousiast, stimuleer uw zoon of dochter en de medespelers.
• Laat het coachen over aan de trainers en leiders.
• Blijf altijd positief.
• De scheidsrechter doet ook zijn best.
• Gun uw kind het kind zijn.
• Als uw kind talent heeft wordt dat heus wel opgemerkt.
• Wilt u ook een steentje bijdragen! Meldt u aan bij de jeugdcommissie.
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Begeleiding teams
TEAM '21/'22
JO19-1

JO17-1

JO17-2

JO15-1

JO15-2

JO15-3
JO13-1

JO13-2

JO12-1

JO11-1

JO11-2

JO10-1

JO10-2

JO09-1
JO09-2

JO08-1

JO06/ JO07

Keepers

VOORNAAM
Johan
Sjors
Frans
Marc
Leo
Sigurd
Jaap
Martijn
Niels
Kjell
Erwin
Jacco
Daan
Jurrian
Lars
Bjorn
Klaas
Hans
Sjaak
Joris
Peter
Jarno
Robin
Melvin
Patrick
Nordin
Nico
Jeroen
Jan-Pieter
Martijn
Lennard
Chris
Fred
Iwan
Moises
Raymond
Niels
John
René
Martin
Bernd
Esther
Nicolas
Job
Marijn
Maks
Mark
René
Jeroen
Patrick
Erik
Henk
Richard
Chris
Adrie
Marco
Corné
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ACHTERNAAM
Kommtebed
Bakker, de
Troost
Tarmond
Geus, de
Haverkamp
Moerkerk
Born
Breen
Broek, van de
Jong, de
Heest, van
Moerkerk
Grinwis
Lenten, van
Pape
Kamp
Koese
Brinkman
Splunter, van
Mul
Westhoeve
Bok, van der
Schans, van der
Osseweijer
Chara
Mierop
Visser
Lege, de
Breen
Westdijk
Hoek
Otte
Jong, de
Krijgsman
Blok, de
Heest, van
Roos
Tanis
Klooster, van der
Jong, de
Bosland
Tanis
Troost
Pape
Rabouw
Assen, van (back-up)
Lokker
Hollander, den
Bok, van der
Tanis
Netten
Werkhoven, van
Tanis (back-up)
Melaard
Krommenhoek
Jong, de

MOBIEL
06-81479876
06-14521532
06-21202716
06-23862223
06-44712929
06-53644180
06-20625074
06-23617357
06-55723689
06-82643939
06-27906404
06-37033307
06-20802840
06-45374759
06-28758323
06-12710417
06-53661103

E-MAIL
johankomttebed@gmail.com
sjorsdebakker@hotmail.com
f.troost3@chello.nl
m.tarmond1@hotmail.com
info@kantoor-degeus.nl
shaverkamp@imatech.nl
jaapenwil@chello.nl
martijnborn1990@msn.com
nielsbreen@live.nl
domierikjell@gmail.com
erwindejong@live.nl
jjvanheest@gmail.com
dcmoerkerk15@gmail.com
johangrinwis@online.nl

06-22408367
06-50652094
06-54621584
06-48382101
06-48184041
06-47167578
06-17450548
06-14460077
06-10030011

sjaak@sl42.nl
jvs@spaik.nl
p.mul@icloud.com
jarno.westhoeve@gmail.com
r.vanderbok@icloud.com
melvindvdschans@gmail.com
patrickosje98@gmail.com
nordinchara@gmail.com
mieropnico@gmail.com

06-22923825
06-48914752
06-21247953
06-20739249
06-37555805
06-11257689
06-53812753
06-29488147
06-52653950
06-46371677

janpieterdelege@gmail.com
nmbreen.1979@gmail.com
l.westdijk@chello.nl
chrishoek@live.nl
fred-ellis@hotmail.com
lapenja8@gmail.com
mkrijgsman@brenntag.nl
deblok.r@p6.com
nvheest@gmail.com
cabripro@gmail.com

06-53356394
06-28748653
06-10716779

mvdklooster@live.nl
bernddejong@gmail.com
esther_vanderwal@hotmail.com
nctanis@hotmail.com

06-19965703
06-49115213

marijn.pape@icloud.com
renerabouw@kliksafe.nl

06-12275783
06-14411800
06-29733032
06-51526580
06-20413087

renelokker@hotmail.com
mail@jeroendenhollander.com
patrick@gsfurn.nl
taniserik@hotmail.nl
info@nettenoudijzer.nl

06-50261644
06-18588677
06-57337834

amelaard0@gmail.com
krompje@hotmail.com
cornedejong789@gmail.com

familiepape@kpnmail.nl
klaaskamp74@gmail.com
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Trainingsdagen
Op maandag 23 augustus 2021 beginnen de eerste jeugdtrainingen van het nieuwe seizoen.
Zie verderop welke teams op welke dagen trainen en van welke kleedkamer gebruikt wordt
gemaakt.
Junioren (JO15-JO19)
Pupillen (JO8-JO13)
Minipupillen (JO6-JO7)
Keeperstraining (>=JO17)
Keeperstraining (<=JO15)
TEAM
JO19-1
JO17-1
JO17-2
JO15-1
JO15-2
JO15-3
JO13-1
JO13-2
JO12-1
JO11-1
JO11-2
JO10-1
JO10-2
JO9-1
JO9-2
JO8-1
JO7
JO6
keepers >= JO17
keepers <= JO15

:
:
:
:
:

start training maandag 23 augustus 2021
start training maandag 23 augustus 2021
start training zaterdag 4 september 2021
wordt op een later tijdstip bepaald door de selectietrainer
wordt op een later tijdstip bepaald door de selectietrainer

TRAININGSDAGEN
dinsdag/ donderdag
maandag/ woensdag
maandag/ donderdag
dinsdag/ donderdag
dinsdag/ donderdag
maandag/ woensdag
dinsdag/ donderdag
maandag/ woensdag
dinsdag/ donderdag
maandag/ woensdag
dinsdag/ donderdag
maandag/ woensdag
maandag/ woensdag
maandag/ woensdag
maandag/ woensdag
dinsdag
zaterdag
zaterdag
dinsdag
donderdag

Informatieboekje v.v. WFB
Jeugd, seizoen 2021-2022

TIJDEN
di. 18:30 - 19:45 / do. 20:00 - 21:15
19:45 - 21:00
ma. 20:00 - 21:15 / do. 18:30 - 19:45
18:45 - 20:00
18:30 - 19:45
18:30 - 19:45
18:30 - 19:45
18:30 - 19:45
18:30 - 19:45
18:30 - 19:45
18:30 - 19:45
18:30 - 19:45
18:30 - 19:45
18:30 - 19:45
18:30 - 19:45
18:30 - 19:45
09:00 - 10:00
09:00 - 10:00
20:00 - 21:15
18:00 - 20:00
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Veldindeling trainingen
MAANDAG / WOENSDAG
TRAININGSVELD

VELD 3

PUPILLENVELD 1

JO11-1 (18:30)

JO13-2 (18:30)

JO9-1 (18:30)
JO9-2 (18:30)

JO17-1 (ma 19:45)

JO17-2 (ma 20:00)
JO10-1 (18:30)
JO11-2 (18:30)

JO15-3 (18:30)

JO10-2 (18:30)

DINSDAG / DONDERDAG
TRAININGSVELD

VELD 3

PUPILLENVELD 1

JO15-2 (18:30)

JO8-1 (di 18:30)

Keepers (do 18:00)
JO17-2 (18:30)

JO19-1 (di. 18:30)

JO19-1 (do 20:00)

JO15-1 (18:45)

JO13-1 (18:30)

OPENEN/SLUITEN COMPLEX
OPEN
Maandag
Lennard Westdijk
Dinsdag
Sjaak Brinkman
Woensdag
Chris Hoek
Donderdag
Martijn Born

Informatieboekje v.v. WFB
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JO12-1 (18:30)

SLUITEN
Martijn Born
Selectie
Leo de Geus
Selectie
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Kleedkamerindeling trainingen
MAANDAG & WOENSDAG
18:30 - 19:45
Team
JO15-3
JO13-2
JO11-2
JO11-1
JO10-1
JO10-2
JO9-1
JO9-2
Meiden
Keepers

kleedkamer
10
9
4
5
6
6
8
8
7
5

20:00 - 21:15
Team
JO17-1

kleedkamer
1

20:00 - 21:15
Team
JO19-1

kleedkamer
3

DINSDAG & DONDERDAG
18:30 - 19:45
Team
JO17-2
JO15-1
JO15-2
JO13-1
JO12-1
JO8-1
Meiden
Keepers

kleedkamer
4
9
10
6
5
1
7
5

ZATERDAG
09:00-10:00
Team
JO7/ JO6

kleedkamer
in overleg

Informatieboekje v.v. WFB
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Sponsoren
Op het moment van uitgave zijn nog niet alle sponsoren van de jeugdteams bekend.

Tenuewassers
TEAM
JO19-1
JO17-1
JO17-2
JO15-1
JO15-2
JO15-3
JO13-1
JO13-2
JO12-1
JO11-1
JO11-2
JO10-1
JO10-2
JO9-1
JO9-2
JO8-1
JO7
JO6

NAAM
Familie Kriek
Familie Haverkamp
Familie Pape
Natasja Padmos
Familie De Bakker
Familie Grinwis
Familie Troost
Familie Van Splunter
Familie Pape
Familie Kriek
Familie Hoek
Familie Haverkamp
Familie Grinwis
Familie Tanis
Familie Tanis
Familie Van Splunter
Ouders onderling
Ouders onderling

ADRES
Raadhuisstraat 15
Havenweg 34
Havenweg 36 A
Tolland 2
Bokweg 13
Vogelmeet 10
Beresteyn 11
Kerkhoek 12
Havenweg 36 A
Raadhuisstraat 15
Steenkreek 3
Havenweg 34
Vogelmeet 10
Waterpoort 46
Waterpoort 46
Kerkhoek 12

WOONPLAATS
Ouddorp
Ouddorp
Ouddorp
Goedereede
Ouddorp
Ouddorp
Goedereede
Ouddorp
Ouddorp
Ouddorp
Ouddorp
Ouddorp
Ouddorp
Goedereede
Goedereede
Ouddorp

MOBIEL
06-48635203
06-22695535
06-12516920
06-28922507
06-30132327
06-30230793
06-21202716
06-15312457
06-12516920
06-48635203
06-20739249
06-22695535
06-30230793
06-23389326
06-23389326
06-15312457

E-MAIL
dkomttebed@hetnet.nl
esther030976@gmail.com
familiepape@kpnmail.nl
jaapdebakker@planet.nl
Carlagrinwis@hetnet.nl
diena31@live.nl
dkomttebed@hetnet.nl
chrishoek@live.nl
esther030976@gmail.com
carlagrinwis@hetnet.nl

diena31@live.nl

Data start seizoen
Zaterdag 21 augustus 2021
Maandag 23 augustus 2021
Zaterdag 4 september

Informatieboekje v.v. WFB
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: Sportdag jeugd
: Start jeugdtrainingen
: Start competitie wedstrijden
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Algemene gegevens voetbalvereniging WFB
ALGEMEEN
Statutaire naam
Opgericht
Adres
Postcode
Vestigingsplaats
Naam sportpark
Telefoon
Website
E-mailadres

West Flakkee Boys
22 november 1951
Hofdijksweg 46
3253 KB
Ouddorp
Sportpark De Kruse
0187-681606
www.vvwfb.nl
info@vvwfb.nl

BESTUUR
bestuur@vvwfb.nl
Naam
Dick Wielaard
Edwin Lokker
Nordin Chara
Peter Spee
Arnold Breen
Johan Westhoeve

Functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Onderhoud complex
Voetbaltechnische Zaken Senioren
Voetbaltechnische Zaken Jeugd

Telefoon
06-82990710
06-30132327
06-14460077
06-20394024
06-34001071
06-81679885

E-mailadres
voorzitter@vvwfb.nl
secretaris@vvwfb.nl
penningmeester@vvwfb.nl
beheer@vvwfb.nl
voetbaltechnischezaken@vvwfb.nl
voetbaltechnischezaken@vvwfb.nl

JEUGDCOMMISSIE
jeugdcommissie@vvwfb.nl
Naam
Functie
Johan Westhoeve
Jeugdvoorzitter
Ton Rekelhof
Hoofd Opleiding
Marjanne Struijk
Jeugdsecretaris
Martijn Born
Jeugdcoördinator JO17 - JO19
Marco Breen
Jeugdcoördinator JO13 - JO15
George 't Mannetje
Jeugdcoördinator JO11 - JO12
Martin Hoek
Jeugdcoördinator JO6 - JO10
Adrie Melaard
Keeperscoördinator

Telefoon
06-81679885
06-21395104
06-45220488
06-23617357
06-10903908
06-21642829
06-54210681
06-50261644

E-mailadres
jeugdvoorzitter@vvwfb.nl
hoofdjeugdopleiding@vvwfb.nl
jeugdcommissie@vvwfb.nl
martijnborn1990@msn.com
marco-breen@hotmail.com
g.mannetje@chello.nl
marthoek@gmail.com
amelaard0@gmail.com

WEDSTRIJDZAKEN
wedstrijdzaken@vvwfb.nl
Naam
Functie
Johan Kommtebed
Wedsstrijdsecretaris Senioren
Stefan van Mourik
Wedstrijdsecretaris Jeugd

Telefoon
06-81479876
06-12375718

COMMISSIE NORMEN EN WAARDEN
Naam
Telefoon
Renée Bron
06-13436228

E-mailadres
renee.bron.slis@gmail.com

SCHEIDSRECHTERS
Naam
Telefoon
Oscar Breedveld
06-11047409

E-mailadres
o.breedveld@gmail.com

TOERNOOIENCOMMISSIE
Naam
Telefoon
Leon Struijk
06-30691611

E-mailadres
toernooi@vvwfb.nl
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WEBSITE
Naam
Frans Nagtegaal
Harry Vissering

Telefoon
06-27084665
0187-684230

E-mailadres
website@vvwfb.nl

WEEKBRIEF
Naam
Frans Nagtegaal

Telefoon
06-27084665

E-mailadres
weekbrief@vvwfb.nl

EVENEMENTENCOMMISSIE JEUGD
Naam
Telefoon
Carolien Struijk
06-30599759

E-mailadres
evenementen@vvwfb.nl

SPONSORCOMMISSIE
Naam
Telefoon
Onno Sintmaartensdijk 06-11838151

E-mailadres
sponsorcommissie@vvwfb.nl

PR-COMMISSIE
Naam
Telefoon
Onno Sintmaartensdijk 06-11838151

E-mailadres
prcommissie@vvwfb.nl

MEDISCHE STAF
Naam
Martijn Born
Remy Boulassouak
Kim Fokker
Mascha Mochtar

Telefoon
06-23617357
06-30642342
06-42026642
06-15654874

TENUES WASSEN JEUGD
Naam
Telefoon
Marieke Durville
06-42258156

E-mailadres
mariekedurville@gmail.com

BESTUURSKAMERDIENST JEUGD
Naam
Telefoon
Diana Pape
06-81679885

E-mailadres
familiepape@kpnmail.nl
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