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VOORWOORD 
 

 
 
Trainers, leiders, spelers, ouders/verzorgers van de AZSV jeugd,  
 
In dit informatieboekje vinden jullie belangrijke en handige informatie voor het nieuwe voetbalseizoen.  
 
Het boekje bevat algemene informatie, informatie over de coördinatoren en de vertrouwenscommissie en 
gedragsregels waarvan AZSV verwacht dat spelers zich daaraan houden. 
 
Er is informatie over de voetbalcompetitie, het vervoer bij uitwedstrijden, wijze van bekendmaking van 
afgelastingen, wijze van afmelden voor een wedstrijd of training, activiteiten naast het voetbal, inzet van 
vrijwilligers, fysio bij blessures en 1e hulpverlening op wedstrijdzaterdagen en een plattegrond met de genummerde 
trainingsvelden op ons sportpark Villekamp. 
 
Veel plezier in het nieuwe voetbalseizoen! 
 
 
 
 
 
 
Coördinatoren/voetbaltechnische commissie AZSV 
 



ALGEMENE INFORMATIE 
 
 
AZSV is een voetbalvereniging met bijna 1300 leden waarvan bijna 650 jeugdleden (t/m 18 jaar).  AZSV kent in de 
organisatie een hoofdbestuur en een groot aantal commissies die met elkaar het voetbal en andere zaken 
organiseren.  Het thuishonk van AZSV is gevestigd op het sportpark Villekamp aan de Haartsestraat in Aalten. 
 
Het bestuur van AZSV bestaat uit 6 personen; voorzitter Patrick Frenken, secretaris Karin Harmsen, penningmeester 
Sjoerd Veerbeek, bestuurslid accommodatie- en kantinezaken Wim van de Put, bestuurslid communicatie en public 
relations Heidi Gussinklo en bestuurslid voetbalzaken Gerben Houwers.   
 
De ledenadministratie wordt verzorgd door Gerrit Heersink. Annemiek Veenstra is wedstrijdsecretaris voor de jeugd 
O8 t/m O13. Erica Somsen is wedstrijdstrijdsecretaris voor de jeugd O14 t/m O19 en de senioren. Jan Wikkerink en 
Richard Siebenheller fungeren op de op wedstrijd(zater)dagen als wedstrijd coördinatoren. De AZSV-
kledingcommissie (kleding@azsv-aalten.nl) is er voor vragen over kleding en voor verloren spullen kan je terecht bij 
Wim Smees.     

 
COÖRDINATOREN / AANSPREEKPUNT 
Bij AZSV zijn coördinatoren actief die verantwoordelijk zijn voor de organisatie in de verschillende jeugdafdelingen. 
De coördinatoren zijn belast met het wegwijs maken van nieuwe leden en het beantwoorden van team 
overstijgende vragen. Ze zijn daarnaast een aanspreekpunt voor de trainers en leiders met betrekking tot de 
organisatie van zaken. 
Hierdoor kunnen eventuele problemen, ongenoegen, nieuwe ideeën snel worden opgespoord. 
 
Ook ouders/verzorgers kunnen bij de coördinator terecht met aan- en/of opmerkingen.  
 
Afdelingscoördinatoren AZSV:  
JO19     Johan te Kolste   
JO17    Edwin Hiddink 
JO15, JO14 en JO13  Gerben Houwers  
JO12    Roy Deunk 
JO11    Erik Ormel 
JO10    Edwin Hijink 
JO9 en  JO8   Linda Navis en Pieter Niemeyer   
MO19 t/m MO11  Regina Scholten 
Voetbalschool    Thomas Lensink en Ilse Luijmes   

 

Daarnaast zijn bij AZSV technisch coördinatoren actief, verantwoordelijk voor de voetbalopleiding. Zij zijn o.m. 
verantwoordelijk voor de teamindelingen en de scouting.  
De voetbaltechnische coördinator is het aanspreekpunt voor team overstijgende voetbaltechnische vragen.  
 

Technische coördinatoren: 
JO19     Johan te Kolste   
JO17 t/m JO13   Gerben Houwers 
JO12, JO11, JO10, JO9 en JO8 Rick Wevers 
JO10, JO9 en JO8  Nick van Breugel 
MO19 t/m MO11  Maarten Rots en Judith Veldhuizen  
Voetbalschool    Vacant 
  

De contactgegevens van deze mensen zijn terug te vinden op de AZSV website:  

https://azsv-aalten.nl/over-azsv/organisatie/ 
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GEDRAGSREGELS AZSV 

Voetballen is een mooie sport. Jongens en meisjes worden lid van een voetbalclub om voetbal te leren spelen, daar 
beter in te worden en onderdeel te zijn van een ‘team’.  
Trainers en leiders van AZSV begeleiden hen daarin. 
Om het voetbal op een goede plezierige manier te beleven heeft AZSV enkele gedragsregels opgesteld, regels die 
eigenlijk voor zich spreken: 
 
Toon respect voor: 

- je ploeggenoten 
- je leiders/trainers 
- de tegenstanders 
- de scheidsrechter en grensrechters 

 
Er wordt van je verwacht dat je: 

- niet vloekt 
- niet handtastelijk bent 
- niet discrimineert of intimideert 
- niet pest 
- geen vernielingen aanricht in de kleedkamer of elders op het terrein 
- geen agressief gedrag vertoont 
- na de training of wedstrijd je schoenen buiten schoonmaakt 
- na de training of wedstrijd gezamenlijk gaat douchen 
- geen waardevolle spullen meeneemt naar het voetbalveld 
- je inzet voor je team, leider en trainer 

 
De kleedkamers zijn alleen toegankelijk voor het omkleden voor en na de wedstrijd of training. Je komt niet aan 
andermans spullen in de kleedkamer en daarbuiten. 
 
Het kan zijn dat je leider/trainer elke week één of twee personen aanwijst die corvee hebben maar het hele team is 
verantwoordelijk voor het correct achter laten van de kleedruimten en goed omgaan met materialen. Samen maak 
je na een training of wedstrijd de kleedkamer schoon. Dat doen we bij AZSV en uiteraard ook bij de 
voetbalverenigingen waar we te gast zijn. 
 
Het is verboden om in binnenruimten en op de tribune van AZSV en andere verenigingen te roken. 
 
Het gebruik van mobiele telefoons in de kleedkamer is niet toegestaan. De landelijk media berichten steeds vaker 
over het misbruik van de mobiele telefoon, bijvoorbeeld door het maken en verspreiden van intieme foto’s.   
Om bij AZSV dergelijke vervelende situaties te voorkomen, staat AZSV het gebruik van mobiele telefoons in de 
kleedkamer niet toe.  
 
Als je je niet aan bovenstaande regels houdt, neemt AZSV passende maatregelen, afhankelijk van de aard van de 
gebeurtenis. In geval van vernielingen wordt de schade verhaald op de veroorzaker.  
 
Sportiviteit. 
Verliezen en winnen doe je met zijn allen en niet alleen. Wordt er gewonnen dan vier je dat samen. Heb je verloren, 
deel samen de teleurstelling en blijf sportief, feliciteer dan je tegenstander. 
Voetbal is een teamsport, dus zorg voor plezier in het spel, met je hele team.  
 
 
 

  



VERTROUWENSCOMMISSIE 

Op plaatsen waar jongeren samenkomen gebeuren wel eens vervelende dingen. Jongens of meisjes worden 
bijvoorbeeld buitengesloten of ongewenst aangeraakt met als mogelijk gevolg dat het plezier in het voetbal 
verdwijnt. Dit kan worden besproken met de trainer, leider en/of coördinator van de afdeling. 
Soms wordt het moeilijk gevonden om uit te komen voor de problemen die worden ondervonden en vindt iemand 
het moeilijk om hierover met de direct betrokken begeleiding te praten.  
In deze situatie kan de vertrouwenspersoon een belangrijke rol spelen. De vertrouwenspersoon is er om te luisteren 
en te helpen een oplossing te zoeken. Ook met zaken als pesten, discriminatie, agressie, geweld kan de 
vertrouwenspersoon helpen. 
 
AZSV wil graag dat iedereen het plezier houdt in het beoefenen van de sport. De vertrouwenspersoon kan helpen 
oplossingen zoeken voor diegenen die in de problemen zitten of problemen veroorzaken waardoor het voetballen 
ook voor hen weer leuk kan worden. 
Zoek je hulp, dan kun je bellen naar één van de volgende personen: 
 
Bert Heinen  tel: 06-28417873 
Gezien Brummelman  tel: 0543-565495 



VOETBALCOMPETITIE 
In september begint het nieuwe seizoen met de wedstrijden op zaterdag. De JO19 speelt wedstrijden van 2x 45 
minuten, de JO17 2 x 40 minuten, de JO15 en JO14 2 x 35 minuten, de JO13 2 x 30 minuten met het elftal op een 
heel veld.  
De JO12 en JO11 spelen met achttallen op een half veld en met kleinere doelen. De speelduur is 4 x 15 minuten. 
De JO10, JO9 en JO8 spelen op een kwart veld. De speelduur voor JO10 is 4 x 12,5 minuten, voor JO9 en JO8  
is dat 4 x 10 minuten.  
Spelers van 7 jaar of jonger spelen in de AZSV-voetbalschool. Dit is een interne voetbalcompetitie op kleine veldjes 
en kleine doeltjes. Deze wordt gespeeld op de zaterdagmorgen. 
Het wedstrijdprogramma staat wekelijks op de website van AZSV https://azsv-aalten.nl/wedstrijdinfo/. 
De competitiewedstrijden worden door de K.N.V.B. vastgesteld. Aan het begin van het seizoen wordt bekend op 
welke data en tijden de wedstrijden plaatsvinden. De werkelijke aanvangstijden kunnen afwijken van het verkregen 
schema aan het begin van het seizoen. Houd voor aanvang van de wedstrijd daarom de website van AZSV in de 
gaten.  
Enkele teams spelen een hele competitie. De meeste teams spelen in het na- en voorjaar een halve competitie. De 
jeugd jonger dan 12 jaar speelt een zogenaamde ‘4 fasen’ competitie. Dit houdt in dat de teams 4 keer worden 
ingedeeld in een nieuwe competitie.  

 
VERVOER BIJ UITWEDSTRIJDEN 
Het vertrek naar de uitwedstrijden is altijd vanaf het sportpark "Het Villekamp" aan de Haartsestraat. Het vervoer 
gebeurt per auto. De leiders van de verschillende pupillenteams doen enkele malen per seizoen een beroep op de 
ouders om mee te rijden. Van alle ouders wordt verwacht dat zij hieraan meewerken. Eenieder is dan enkele malen 
per seizoen aan de beurt.  
 

AFGELASTINGEN 
Op de website van AZSV (www.AZSV-aalten.nl) wordt aangegeven of een wedstrijd door omstandigheden 
(bijvoorbeeld door een onbespeelbaar veld) is afgelast. Onder het 'kopje' afgelastingen wordt vermeld welke 
wedstrijden zijn afgelast. De afgelastingen worden ook weergegeven op de voetbal app ‘voetbal.nl’.   
Het kan voorkomen dat een wedstrijd even voor de wedstrijd nog door de scheidsrechter wordt afgelast. 

 
AFMELDEN BIJ VERHINDERING 
Wedstrijden 
Het kan gebeuren dat je bij een wedstrijd niet aanwezig kunt zijn. Het is dan heel belangrijk dat je je hiervoor 
afmeldt. Het afmelden moet gebeuren direct als je weet dat je een wedstrijd niet kan spelen, uiterlijk op de 
donderdagavond voor de wedstrijd bij de trainer of leider. Als je na de donderdag ziek wordt of een blessure 
oploopt, meld je dit alsnog ook bij de trainer of leider. 
Als er bij een team te weinig spelers zijn voor een wedstrijd kan de trainer of leider (eventueel in overleg met de 
coördinator) met een ander team overleggen om het team aan te vullen. 
 
Trainingen 
Als je bent verhinderd voor een training, meld je je af bij de trainer van je team. 

  

https://azsv-aalten.nl/wedstrijdinfo/
http://www.azsv-aalten.nl/


ACTIVITEITEN 

Naast het reguliere competitievoetbal en de trainingen organiseert AZSV ook andere activiteiten voor de jeugd. 
 
Rond de kerstdagen wordt er voor alle pupillen een zaalvoetbaltoernooi georganiseerd. Vaak wordt er met het team 
onderling in de zaal gevoetbald. 
 
Gedurende de winterstop kan er een winterprogramma vastgesteld worden. Voorbeelden hiervan zijn een 
PlayStation FIFA toernooi, levend stratego, kinderdisco, enz. 
 
Aan het einde van het seizoen in mei, juni nemen de teams deel aan één of meerdere voetbaltoernooien in de 
omgeving.  
 

PUPIL VAN DE WEEK 
Bij de thuiswedstrijden van Heren 1 en Vrouwen 1 is een jeugdspeler pupil van de week. De pupillen van de week 
worden in overleg met de leiders van zijn/haar team aangewezen.  
 

INZET VAN OUDERS/VERZORGERS 
AZSV doet een beroep op de ouders/verzorgers om te helpen als vrijwilliger, bijvoorbeeld als trainer, leider, 
scheidsrechter of grensrechter van een team. Het komt op zaterdag ook voor dat de leiders die zelf voetballen, 
vroegtijdig moeten vertrekken met het team waar ze in spelen. Ook dan is het nodig dat ouders af en toe helpen.  
Wilt u zich hiervoor inzetten, meldt u zich dan bij de coördinator van de betreffende afdeling. 
De hulp als vrijwilliger hoeft niet altijd een verplichting voor een heel seizoen te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook de 
organisatie/hulp bij een winteractiviteit zijn. 

 
FYSIO AZSV 
Bij blessures kunnen spelers voor een 1e diagnose/behandeling terecht bij de fysio AZSV. Meer informatie hierover 
(o.a. tijden) staat op de website van AZSV https://azsv-aalten.nl/sportverzorging/     
 

AZSV 1E HULPVERLENING 
Op de wedstrijdzaterdagen is er bij AZSV 1e hulpverlening aanwezig. Deze is bereikbaar onder het telefoonnummer 
(06-10848414). Dit telefoonnummer staat eveneens genoteerd in het kastje wedstrijdprogramma naast de ingang 
van de kantine.  
In ruimte nummer 22 nabij de kleedkamergebouwen hangt een AED (Automatische Externe Defibrillator).  
 
 
  

https://azsv-aalten.nl/sportverzorging/


TEAMINFORMATIE 
Ieder nieuw seizoen worden er nieuwe teams samengesteld welke worden begeleid door trainers en leiders. Deze 
indeling wordt in de aanloop naar het nieuwe seizoen op de AZSV-site weergegeven. Evenzo komt er een overzicht 
beschikbaar van de trainers en leiders per team. Deze is desgewenst in te zien bij de afdelingscoördinatoren na de 
seizoenstart.  

 
TRAININGSROOSTER 
De trainingen beginnen in de week dat de basisschoolleerlingen weer naar school gaan. Je ontvangt hiervoor een 
uitnodiging van je trainer.  
De trainingstijden, veldindeling en kleedkamerindeling voor de trainingen komen voor aanvang van de eerste 
training op de website van AZSV te staan (www.AZSV-aalten.nl) en hangt ook in het kastje naast de ingang van de 
kantine van het sportpark.  
Voor de keepers is er naast de reguliere training ook keeperstraining. 
Hiervoor volgt een uitnodiging door de keeperstrainer.  
 
Onderstaand is een plattegrond van het sportpark met de veldnummering (ten behoeve van de trainingen) 
weergegeven. 
 
 
 
 
 

 
 
Plattegrond sportpark Villekamp met veldnummers  
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