
WELKOM BIJ 
ZWART-WIT!



Welkom (nieuwe) jeugdleden  
en (nieuwe) ouders,

Superleuk dat jullie bij Zwart-Wit 

komen hockeyen!

Zwart-Wit is een hockeyclub met 

een echte familiesfeer. Natuurlijk 

wordt er fanatiek getraind en 

competitie gespeeld, maar altijd 

met plezier en sportiviteit hoog in 

het vaandel. In dit document staat 

veel nuttige informatie over het 

lidmaatschap bij Zwart-Wit. Lees het 

dus goed door. 

We juichen toe dat ouders/

verzorgers betrokken zijn bij de 

club en de teams van hun kinderen. 

Een vereniging moet het tenslotte 

hebben van vrijwilligers. Samen 

staan we sterker!

Wij verwachten dan ook dat ouders 

van onze jeugdleden een actieve 

bijdrage leveren aan de club. Dit 

kan als coach of manager van het 

team van je kind, achter de bar of in 

één van onze vele commissies.

Daarnaast zijn er nog een aantal 

taken binnen elk team die de 

ouders onderling verdelen. 

Denk hierbij aan het rijden naar 

uitwedstrijden en het fluiten van 

wedstrijden.

Op de volgende pagina’s hebben 

we een korte omschrijving 

opgenomen van de verschillende 

teamrollen (manager en coach) 

en de commissies die we hebben 

binnen Zwart-Wit. Of je nu veel 

of weinig tijd hebt, wel of geen 

hockeyervaring hebt, voor iedereen 

hebben we een passende rol.

Nog vragen of behoefte aan meer informatie? Of je direct aanmelden voor een 

commissie? Neem contact met ons op! Dit kan via info@zwartwit.nl of rechtstreeks bij de 

betreffende commissie. Op onze website www.zwartwit.nl zijn de contactpersonen per 

commissie te vinden.

WELKOM!

02 03

Welkom bij Zwart-Wit | Welkom

mailto:info%40zwartwit.nl?subject=
www.zwartwit.nl


INHOUDS-
OPGAVE

Welkom bij Zwart-Wit | Inhoudsopgave

0504



Teammanager 
maximaal 1 per team

De teammanager regelt het  contact met de ouders en  organisatie 

 buiten het veld. Denk aan het maken van een schema, wie wanneer 

moet  keepen, rijden en fluiten etc.

Coach
1 of 2 per team

De meest betrokken rol binnen een team is de rol van coach.   

Je draagt zorg voor alles wat er op het veld gebeurt: de opstelling, 

wissels,  tactiek etc. 

Ook is de team manager de contact

persoon tussen de club en het team. 

Berichten vanuit de club worden 

door de teammanager onder de 

ouders verspreid. En het is natuurlijk 

leuk om als teammanager een keer 

een teamuitje en bijvoorbeeld team

jassen of teamtruien te regelen! 

Let op! Het ZwartWit tenue kan 

online besteld worden bij Club 

Colors. (twee keer per jaar verkopen 

we kleding in het clubhuis). Indien 

er een ZWlogo of bedrijfslogo op 

teamkleding aangebracht wordt, 

neem dan eerst contact op met de 

sponsorcommissie.

Je bent als coach de schakel tussen 

het team, ouders, trainers en de 

 Technische Commissie of lijn

coördinatoren. Belangrijk is om het 

hockeyen voor de kinderen leuk, 

stimulerend en leerzaam te maken. 

Je maakt van een groep kinderen 

een team!  Uitdagend is dat je 

naast de hockey aspecten, ook met 

opvoed kundige aspecten te maken 

krijgt. 

TEAMROLLEN
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COMMISSIES
Jongste Jeugdcommissie
De Jongste Jeugdcommissie regelt 

alles rondom de jongste hockey-

ers van onze club (Funkey, Preetjes, 

drietallen, zestallen en achttallen). 

Vanaf komend seizoen gaan we de 

termen O7-O8-O9 en O10 ge-

bruiken (O10=E8, O9=E6, O8=F3, 

O7=Preetjes. M8E1 gaat heten: 

MO10-1.

Jeugdcommissie
De Jeugdcommissie (ook wel 

 Technische Commissie of TC jeugd 

genoemd) is verantwoordelijk voor 

de breedteteams van de A-, B-, 

C- en D-jeugd. Ook hier worden de 

teamnamen veranderd in: O18, O16, 

O14 en O12. O18=A-cat., O16=B-

cat., O14=C-cat., en O12=D-cat.

JD3 wordt JO12-3. De breedte-

teams zijn de teams die geen top- 

of prestatiehockey spelen. In de 

 praktijk is dit meestal vanaf het 3e 

team.

Tophockey jeugd
De Topcommissie Jeugd is verant-

woordelijk voor de top- en prestatie-

teams bij de jeugd. In de meeste 

gevallen zijn dit de eerste twee 

teams.

Technische commissie senioren
De TC Senioren regelt alles voor de 

breedteteams bij de senioren:  

(Jong) Dames, (Jong) Heren, Trim, 

Sevens en Veteranen

Wedstrijdsecretariaat
Het wedstrijdsecretariaat regelt de 

planning van de wedstrijden en de 

communicatie hieromheen met de 

KNHB. Er is een apart wedstrijd-

secretariaat voor de senioren, voor 

jeugd en voor jongste jeugd.

Zaalhockeycommissie
De zaalcommissie regelt alles 

 rondom zaalhockey in de winter.

Barvrijwilligers
Elke zaterdag zorgt een groep 

barvrijwilligers onder leiding 

van één van de barhoofden dat 

de bar bemand is. Op zondag 

regelen de seniorenteams dit 

bij toerbeurt.

Arbitragecommissie
De arbitragecommissie is ver-

antwoordelijk voor alles rondom 

de scheidsrechters op het ge-

bied van opleiding, begeleiding 

en planning.

Evenementencommissie
De  evenementencommissie 

 organiseert diverse  evene - 

menten en feesten door het  

jaar heen.

Communicatie
De commissie communicatie is 

verantwoordelijk voor de Zwart-

Wit website, app en social 

media kanalen van de club.

Sponsorcommissie
De sponsorcommissie onder-

houdt het contact met onze 

sponsoren, organiseert eve-

nementen voor de sponsoren 

en houdt zich bezig met het 

werven van nieuwe sponsoren.

Sportiviteit & Respect
De commissie Sportiviteit & 

Respect wordt ingeschakeld 

wanneer er iets voorvalt op het 

veld of daarbuiten wat niet aan 

onze standaarden op dit gebied 

voldoet. In sommigen  gevallen 

zal ook de tuchtcommissie 

 betrokken worden.

Materialencommissie
De materialencommissie draagt 

zorg voor alle benodigde 

materialen. Dit betreft met 

name de keepersspullen. De 

commissie regelt de uitgifte 

van de (trainings)materialen.
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Momenteel bestaat  
het bestuur uit de  
volgende personen:

President 
Charles van Kerkvoorde

Penningmeester 
Alfred van den Berg

Secretaris 
Mariken Voermans

Bestuurslid Tophockey
Joris Sträter

Bestuurslid Jeugd 
Marieke Luijerink

Bestuurslid Senioren
Merel van der Zalm

Algemeen bestuurslid 
(o.a. belast met arbitrage) 
Jasper Dankers

BESTUUR
Het bestuur van Zwart-Wit 
is  eindverant woordelijk 
voor  alles wat er op de club 
 gebeurt. Elk bestuurslid heeft 
een aantal  specifieke taken en 
is  verantwoordelijk voor de 
bijbehorende  commissies. 
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 Zwart-wit app  
 en communicatie 

Communicatie vanuit de club 

wordt op meerdere manieren 

verspreid. Berichten vanuit de 

TC’s worden meestal via de 

manager en coach gedeeld. 

 Berichten die een groter deel 

van de club aangaan worden op 

de website en de app geplaatst. 

Het is zeer aan te raden de 

Zwart-Wit app te downloaden 

aangezien  deze ook gebruikt 

wordt om de tijden van de 

 wedstrijden en trainingen te 

communiceren en je je hierin 

kunt  afmelden als je een keer 

afwezig bent. 

 Materialen 

Elk team vanaf de zestallen 

krijgt van de club een 

keeperstas met een volledige 

keepersuitrusting erin. Deze 

tas blijft het hele seizoen 

bij het team. Als er evt. 

iets kapot gaat kun je als 

coach dit laten  vervangen 

bij de materialencommissie. 

Daarnaast krijgt elk team een 

tas met trainingsmaterialen 

(bij de Jongste Jeugd regelt 

de trainerscoördinator dit). 

Er wordt een borg gevraagd 

bij het ophalen van deze 

materialen. De borg krijg je 

aan het einde van het seizoen 

weer terug bij het inleveren. De 

materialen zijn te leen en blijven 

eigendom van de club. We 

vragen iedereen hier met zorg 

mee om te gaan. 

Materialen kunnen  opge  borgen 

worden op Zwart-Wit. De 

team   manager wordt in de 

gelegenheid gesteld een kluisje 

te huren in het clubhuis. Vaste 

keepers ontvangen een sleutel 

van de keeperscontainer.

BELANGRIJK 
OM TE WETEN

 Scheidsrechters  
 ook wel arbitrage genoemd

Heb je de leeftijd van 16 jaar  

bereikt en ben je spelend lid dan 

ben je verplicht je CS-kaart te halen. 

Uiteraard hoef je geen spelend lid te 

zijn om te fluiten. Het is wense lijk dat 

ook goed opgeleide en enthousiaste 

ouders zich mede verantwoordelijk 

voelen voor de begeleiding van de 

wedstrijden. Regelmatig worden 

er op de club cursusavonden 

aangeboden voor ouders die meer 

willen leren over spelbegeleiding.

Bij THUIS-wedstrijden regelt Zwart-

Wit fluiters en/of spelbegeleiders. 

Bij UIT-wedstrijden is de des-

betreffende tegenpartij daarvoor 

verantwoordelijk.

Voor alle zes- en achttallen geldt 

dat de THUIS-wedstrijden begeleid 

worden door een jeugdspeler 

(ingedeeld door de commissie) en 

een ouder (te leveren door het team). 

Drietalwedstrijden of Wedstrijden 

van de 3-tallen worden door ouders/

verzorgers begeleid (gefloten)

Bij jeugdwedstrijden (behalve Top) 

fluit er naast een ouder een jeugdlid 

die wordt aangewezen. 

12

Welkom bij Zwart-Wit | Belangrijk om te weten

13



 
 Zaalhockey 

Tijdens de winterstop wordt er door 

de Jongste Jeugd, de O12 en de 

top- en prestatieteams zaalhockey 

gespeeld. Voor de overige jeugd-

teams wordt er, indien mogelijk, 

een wintercompetitie op het veld 

georganiseerd. De O8 en O9 

trainen alleen in de zaal. De O10, 

O12 en Top spelen ook competitie. 

Zaalhockey is geen onderdeel van 

de reguliere contributie, hiervoor 

zal een additionele zaalcontributie 

gerekend worden.

 Indeling teams

We spreken bij de Jongste  Jeugd 

uitdrukkelijk van “doorstroom-

beleid” en niet van “selectiebeleid”. 

We streven ernaar alle kinderen 

dezelfde faciliteiten te bieden. 

De indeling vindt plaats op basis 

van  input en observaties van de 

coach, de trainer en de technische 

commissie. Vanaf de O12 vinden er 

selectietrainingen plaats op basis 

waarvan de indeling gemaakt wordt. 

Deze selectietrainingen zijn alleen 

voor de eerste twee teams van 

een lijn. De teamindeling komt tot 

stand in overleg tussen de technisch 

coördinator, de lijncoördinator, 

de coach en de trainer(s). Belangrijk 

voor Zwart-Wit is, dat iedere speler/

speelster met plezier moet kunnen 

hockeyen op zijn of haar niveau. 

Wanneer een kind wordt ingedeeld 

in een top- of prestatieteam 

(doorgaans  de eerste twee teams) 

zal er een prestatietoeslag bij de 

contributie gerekend worden.

 Sportiviteit &   
 respect 

Bij Zwart-Wit vinden we het heel 

belangrijk dat iedereen zich  zowel 

op als buiten het veld sportief 

gedraagt en dat tegenstanders, 

scheidsrechters en teamgenoten 

met respect behandeld worden. 

Ouders mogen natuurlijk aanmoe-

digen, altijd op een positieve wijze. 

De kinderen wordt van jongs af aan 

geleerd om altijd de tegenstander 

en de scheidsrechter te bedanken 

na een wedstrijd.

Over sportiviteit en respect zijn 

met de vijf verenigingen binnen de 

gemeente Breda afspraken gemaakt 

zodat er een eenduidig beleid geldt.
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JAARKALENDER 
SEIZOEN 2022-2023

AANVANG TRAININGEN
Trainingen breedte/JJ minimaal 1 week 

voor aanvang competitie. Topteams 

starten  minimaal 3 weken voor aanvang 

competitie

0-DE DAG JEUGD EN JONGSTE JEUGD
Start van het seizoen met onderlinge 

oefen wedstrijden (deelname verplicht) 

uitgezonderd eerstelijns teams 

AANVANG HERFSTCOMPETITIE 

SPELBEGELEIDER-/SCHEIDSRECHTERS- 
AVOND   
Uitleg regels e.d.

COACHAVOND 
Lijncoördinatoren verzorgen deze 

avonden in samenspraak met de 

trainings coördinator

GROTE CLUBACTIE

HOCKEYKAMP D1/H1 HERFST

05.09.2022

10.09.2022

17.09.2022

Sep/okt 2022

Sep 2022

v.a. 24 sept 2022

Herfstvakantie

30.11.22

Dec 2022 
- feb 2023

Dec 2022 
- feb 2023

Dec 2022 
- feb 2023

Dec 2022  
- feb 2023

27.02.2023 

04.03.2023 

April/mei 2023 

10.04.2023

Meivakantie

29.05.2023

17.06.23 

SINTERKLAASMIDDAG
Voor Funkey, O7, O8 en O9

ZAALHOCKEY 

Competitie voor O12 en O10

ZAALHOCKEY 

Trainingen voor O9 en O8

ZAALHOCKEY 

Voor top en prestatie

MIDWINTERCOMPETITIE 

Voor teams die niet de zaal ingaan

AANVANG TRAININGEN  

Lente

AANVANG LENTECOMPETITIE  

ZWART-WIT LUSTRUM 90 JAAR

WIM WOLF TOERNOOI 
Voor O9- en O8-teams

HOCKEYKAMP D1/H1 VOORJAAR

WATER NAAR DE CEE DRAGEN 

TOERNOOI Voor O12- en O14- teams

JJ-SLOTDAG
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14 juni

Juni 2023

Juni 2023

Juni 2023

Juni 2023

RANJA MET EEN RIETJE TOERNOOI
Voor Preetjes (O7), O8- en O9-

teams: onderling toernooitje op 

woensdagmiddag

JONGSTE JEUGD SLOTDAG 
Voor O8-,O9-en O10-teams (VERPLICHT).

ZWART-WIT KAMPIOENENDAG  
Voor teams vanaf O12

ALGEMENE VERGADERING (ALV) 

DANK-JE-WEL-MIDDAG  
We bedanken onze vrijwilligers met een 

hapje en een drankje
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