Faciliteiten en spelregels heren-senioren
Algemeen
CVV Zwervers omarmt heren-senioren. Zowel prestatief als recreatief. De prestatieve teams (heren-1 en heren-2)
spelen hun competitie op de zondag. Alle andere teams worden op hun eigen sterkte ingedeeld in de B-categorie.
Op dit moment (seizoen 2021-2022) heeft Zwervers 6 teams op zondag, waarvan dus twee prestatief zijn en
respectievelijk in de 1e en reserve 1e klasse van de KNVB uitkomen. Drie teams op zondag zijn recreatief. Op zaterdag
tellen we op dit moment negen recreatieve teams, waarmee we het maximum hebben bereikt. Op zondag kunnen we
er ook acht kwijt.
Het voordeel van spelen op zondag is dat speeltijd behoorlijk naar eigen wensen kan worden gekozen. Weliswaar
afhankelijk van de gesteldheid van de grasvelden maar de flexibiliteit op zondag is vele malen groter dan op zaterdag
waar gemiddeld zo’n 24 wedstrijden moeten worden afgewerkt (jeugd, G-team en recreatieve senioren).
Faciliteiten recreatieve senioren
De recreatieve teams hebben de volgende faciliteiten:
•

Onderdeel van de contributie is een wedstrijdtenue, zowel voor spelers als keepers. De kousen en handschoenen
voor de keepers moeten zelf aangeschaft worden. Er mogen uitsluitend de blauwe clubkousen worden gedragen
met de witte chevrons op de achterzijde. Deze zijn verkrijgbaar in de kantine.

•

De Zwervers-trainingskleding die verplicht moet wordt gedragen door de jeugdteams en de heren-selectie kan
ook worden gekocht (tegen een scherpe prijs) bij de kledingcommissie.

•

Er kan één keer in de week worden getraind. Vanaf 21 uur kan er op woensdag of donderdag 90 minuten worden
getraind. De trainingsdag wordt bepaald in onderling overleg met de coördinator van de heren-senioren en is
afhankelijk van de drukte op de avonden.

•

Aan de start van het seizoen krijgt elke team de nodige ballen (minimaal 5) en eventuele andere
trainingsmaterialen indien wenselijk. Deze ballen zijn voor de trainingen maar ook voor de wedstrijden die thuis
worden gespeeld.

•

In principe zorgen de scheidsrechters coördinatoren van de club er voor dat er bij thuiswedstrijden een
scheidsrechter wordt aangesteld. Veelal eigen clubmensen die dat geheel op vrijwillige basis doen. In
voorkomende gevallen kan het zijn dat het team zelf voor een scheidsrechter moet zorgen. We proberen dan
spelers van andere recreatieve teams te laten fluiten. Elkaar helpen dus. We proberen dat echter de
minimaliseren.

Spelregels recreatieve senioren
Sportief en met plezier presteren is het motto van de club. We vinden dat onze senioren hier een voorbeeld functie
hebben. We verwachten correct gedrag in en buiten het veld en gaan er vanuit dat iedereen met respect wordt
behandeld. Verder hebben we een paar spelregels opgesteld:
•

Er wordt bij uit- en thuiswedstrijden uitsluitend gevoetbald in de laatste versie van het clubtenue.: Wit shirt
(Hummel) met Sophia opdruk, blauwe broek (Hummel) met 100%voetbal opdruk en blauwe kousen met de witte
chevrons op de achterzijde. Keepers dragen het groene tenue met Sophia opdruk met groene broek en groene
kousen. De shirts worden in bruikleen gegeven. Het is niet toegestaan de shirts te bedrukken met rugnummers of
(bedrijfs)namen.

•

Uitsluitend bij thuiswedstrijden mag er in een ander shirt worden gedragen als de tegenstander
een tenue heeft dat teveel lijkt op dat van CVV Zwervers. De thuisclub moet zich namelijk
aanpassen. De scheidsrechter beslist daarover. Reserve-shirts (geel) zijn verkrijgbaar bij het
wedstrijdsecretariaat.

•

Rode en gele kaarten zijn rekening man. Ze worden door de club betaald aan de KNVB maar periodiek verhaald op
de speler. Ook teamboetes voor gestaakte wedstrijden, niet op komen dagen of excessen worden in beginsel op
het team verhaald (tenzij bestuur anders beslist).

•

Wedstrijden verzetten, vriendschappelijke wedstrijden regelen of andere wedstrijdzaken kan uitsluitend via het
wedstrijdsecretariaat. Niet zelf gaan regelen dus.

•

Het opstellen van spelers die geen lid zijn van CVV Zwervers of door het bestuur niet mogen trainen of spelen
vanwege wangedrag of contributieachterstanden is ten strengste verboden. Ook spelers die zijn geschorst mogen
onder geen enkele voorwaarde worden opgesteld. Wil je ’n keer iemand een proeftraining mee laten doen dan
kan dat alleen na overleg met de coördinator van de senioren.

•

Uitsluitend in de kleedkamer mogen kratjes bier worden gedronken in de kantine in principe niet. Ruim wel alles
netjes op en neem het kratje mee naar boven.

•

Roken in de kleedkamer is verboden. Blowen is helemaal verboden en wordt streng gestraft.

•

Muziekboxen zijn toegestaan in de kleedkamer en onder de tent. Nooit meer dan één muziekbox tegelijk. Let op
het volume als er nog andere wedstrijden zijn. Want tijdens het spelen en coachen is te veel herrie hinderlijk. Hou
dus rekening met anderen.

•

Maak de kleedkamer bij thuis en uitwedstrijden altijd schoon. Kleedkamers worden elke dag schoongemaakt en
gecontroleerd of dit ook gedaan wordt.

•

Mocht er ’n keer een bal over het hek gaat die je niet meer kunt vinden laat dat dan de mensen in de kantine
weten. De volgende dag gaan de vrijwilligers op zoek naar de bal.

•

Zet na de training de gebruikte doelen terug op de plek waar ze horen te staan. Dit staat beschreven op het
prikbord bij binnenkomst.

•

Gedraag je netjes naar onze vrijwilligers van het wedstrijdsecretariaat, de scheidsrechters en onze mannen en
vrouwen achter de bar en in de keuken. Als jezelf vindt dat anderen dat niet naar jullie doen horen we dat graag.
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: Coördinator wedstrijdsecretariaat
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