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INLEIDING 
 
 
Hierbij de informatiebrochure welpen voor het seizoen 2019-2020. In deze 
brochure worden een aantal zaken weergegeven, welke voor belang kunnen zijn 
voor de ouders. 
 
Deze brochure wordt verspreid onder alle welpen, dus ook onder de nieuw 
aangemelde welpen. Daarnaast zullen ook de leiders en trainers van de welpen 
een exemplaar krijgen. 
 
Wanneer ben je een welp bij de voetbal? Dat ben je als je geboren bent in 2013 
of daarna. 
 
Welpen: 
 
De welpen trainen op woensdag van 16:45 tot 17:45 uur op de velden bij Rood 
Zwart. 
 
Daarnaast spelen de welpen op zaterdag hun eigen competitie. Ze worden 
ingedeeld in een team en krijgen hiervoor een tenue te leen van de vereniging. 
Deze tenues zijn op zaterdagmorgen in de kleedkamer aanwezig en na afloop 
van de wedstrijd dienen deze weer ingeleverd te worden zodat deze in een keer 
kunnen worden gewassen. 
 
De zaterdagcompetitie wordt s morgens gespeeld van 9:30 tot 10:30 uur op het 
hoofdveld voor de kantine.  
De maand december is veelal vrij van training en wedstrijden. In januari en 
februari spelen de welpen op woensdag en zaterdag in Sportzaal ’t Raesfelt. 
Na de wedstrijden op zaterdag is er een glaasje ranja en fruit voor de welpen in 
de kantine. 
 
Wij hopen iedereen via deze brochure voldoende te hebben geïnformeerd. 
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met de coördinator van 
de welpen. 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 

 
Sinds 2005 beschikken we bij Rood Zwart over mooie nieuwe kleedkamers. We 
willen iedereen dan ook verzoeken van deze kleedkamers gebruik te maken. Dat 
betekent dat Uw zoon of dochter zich bij Rood Zwart dient om te kleden en te 
douchen na trainingen en wedstrijden. Dat bevordert de teamgeest. 
 
Alle teams bij Rood Zwart voetballen in sponsorkleding. Dat betekent dat u zelf 
geen wedstrijd tenue hoeft aan te schaffen. 
U hoeft alleen te zorgen voor kleding tijdens de trainingen. 
 
 
Technische commissie: 
Hans van Ooijen (voorzitter)    06-46376203 
    
Coördinatoren Welpen: 
Brenda ter Braak      06-48379397 

 
Opgave nieuwe leden: 
Saskia Ros       06-48018326 
ledenadministratie@roodzwart.nl    
 
 
  
Bij Rood Zwart zijn we altijd op zoek naar actieve vrijwilligers. Mensen die 
iets voor de vereniging willen doen, waar hun zoon of dochter voetbalt.  
Mocht u iets kunnen betekenen voor Rood Zwart, dan kunt u contact 
opnemen met Bestuurslid Vrijwilligerszaken Jeroen Vos,  
tel 06-30420200. 
  

  



Wat verwachten wij van de ouders of wat moeten de ouders weten? 
 

• Dat uw zoon of dochter op tijd aanwezig is bij de trainingen en de 
wedstrijden. Dat betekent een kwartier voor aanvang zodat er nog tijd is om 
om te kleden. 

• Dat, wanneer uw zoon of dochter is verhinderd voor een training of wedstrijd, 
u hem of haar tijdig telefonisch afmeldt bij de welpen coördinator. 

• Dat uw zoon of dochter scheenbeschermers draagt tijdens de trainingen en 
wedstrijden, zowel op het veld als in de sportzaal. 

• Dat uw zoon of dochter voetbalschoenen draagt op het voetbalveld. 

• Dat uw zoon of dochter zich, voor en na de trainingen en wedstrijden, 
omkleed in de kleedkamers van Rood Zwart of de sportzaal. 

• Douchen na elke training en wedstrijd gebeurt bij Rood Zwart. Bij voetbal doe 
je alles samen, omkleden en douchen, horen hier ook bij.  

• Dat badslippers dragen tijdens het douchen verplicht is. 

• Dat bij slecht en/ of koud weer een trainingspak moet worden gedragen 
tijdens trainingen en voor de wedstrijd.  

• Dat uw zoon of dochter het prachtig vindt dat hun ouder(s) komen kijken, 
maar dat kinderen het hinderlijk vinden wanneer hun vader en of moeder 
zich gaat bemoeien met de wedstrijd. “Ouders houd alsjeblieft je mond langs 
de lijn”. Dit geldt uiteraard ook voor andere betrokkenen. Positief 
aanmoedigen is het motto. 

• Dat Rood Zwart geen kinderoppas centrale is. Alleen afzetten en weer 
ophalen zien we te vaak. Rood Zwart is een sportvereniging waar dus een 
sport wordt beoefend. Uw kind heeft hierbij zijn of haar ouders nodig.  

• Dat er in de schoolvakanties geen trainingen en geen wedstrijden worden 
gespeeld door de welpen. 

• Dat de maand december voor de welpen veelal vrij is van voetbal. Dus geen 
training en geen wedstrijden. Dit in verband met alle drukte rondom 
Sinterklaas en Kerst. 

• Dat het seizoen altijd wordt afgesloten met een wedstrijd vaders, moeders 
en hun welpen. 

 
 
 

 


