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De jeugdcommissie volgt de ontwikkelingen van de jeugdteams, maar uiteraard 
houdt deze commissie zich ook bezig met beleidsmatige zaken binnen de vereniging 
wat o.a. heeft geleid tot dit jeugdreglement met de volgende punten:  
 

 Plezier! 

Smash’66 is een kleine vereniging waar plezier voorop staat. Het is belangrijk dat 

jeugd plezier heeft in het volleyballen. Het kan zijn dat uw kind samen traint of 
wedstrijden speelt met kinderen die beter of juist minder goed zijn. We vinden het 
belangrijk dat ieder kind mee kan spelen en zich op zijn eigen tempo kan ontwikkelen. 
Natuurlijk is de ontwikkeling/ opleiding van de jeugd ook een belangrijk doel maar 
willen benadrukken dat het plezier voorop staat.  
 

• Douchen 
De meeste sportverenigingen hanteren het beleid dat douchen na de wedstrijd 

verplicht is. Ook wij vinden persoonlijk hygiëne zeer belangrijk en beschouwen dit als 

iets wat gewoon bij het sporten hoort. Wij als vereniging sluiten ons daarom aan bij 
het verplicht douchen beleid en verzoeken daarom alle jeugdleden vanaf C niveau 
dit beleid in acht te nemen en uit te voeren.  

 

 Schoenen 
Wij hebben geconstateerd dat veel jeugdleden sporten op (slappe) gympen, 
buitenschoenen, tennisschoenen, hardloopschoenen. Kinderen die in de groei zijn, 
zijn erg blessuregevoelig. Het is daarom van zeer groot belang dat er goede 
zaalschoenen gedragen worden. Deze schoenen zijn speciaal gemaakt voor deze 
ondergrond maar ook geschikt om alle acties te kunnen maken die bij volleybal horen. 
Wij adviseren u dan ook hier rekening mee te houden bij het aankopen van 
sportschoenen. Voor vragen/advies hierover kunt u uiteraard bij ons terecht.  
 

 Sportkleding 
Wedstrijd- en trainingskleding voor volleybal bestaat uit een korte broek (bij de 
wedstrijden dient deze rood te zijn), een shirt (bij de wedstrijden het shirt van de 
vereniging), gepast schoeisel en eventueel kniebeschermers. Lange broeken zijn niet 
geschikt en andere kleur broek zijn bij wedstrijden niet toegestaan. 
De wedstrijdkleding is eigendom van de vereniging. Ieder seizoen wordt opnieuw 
bekeken welke teams in welk tenue zullen spelen. Het gehele seizoen blijven de 
tenues in het bezit van het betreffende team. Het is belangrijk dat de shirts altijd 
gezamenlijk gewassen worden (hiervoor wordt een was schema gemaakt) om 
kleurverschil te voorkomen. Eind van het seizoen moet de kleding worden ingeleverd 
bij de kledingcommissie. Voor vragen kunt u terecht bij de kledingcommissie 
kledingcommissie@smash66.nl  
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  Afmelden 
Volleybal is een teamsport. Helaas komt het regelmatig voor dat er op het laatste 
moment wordt afgemeld voor een training of wedstrijd. Vaak als er afgemeld wordt 
bij wedstrijden, kan dit vervelende gevolgen hebben voor het team. Vooral als ouders 
niet kunnen rijden of als er niet voldoende spelers zijn. We begrijpen best dat 
afmeldingen af en toe voorkomen, maar willen u toch verzoeken om dit tijdig door te 
geven. Wij zullen zorgen dat de planning van komende wedstrijden of toernooien op 
tijd op site staat zodat u hier rekening mee kunt houden in de planning. Per team 
dient u zelf uw rij- en wasschema op te stellen met de overige ouders.  Mocht u 
verhinderd zijn? Wilt u dit dan onderling regelen met de andere ouders?  
 

 Opbouwen en afbreken van de velden 
Wanneer er na de wedstrijden of training geen gebruik wordt gemaakt van het 
gebruikte veld en materialen (de ballen in de kast, net opgehangen, ballenkar in de 
kast) is het team verantwoordelijk voor het opruimen hiervan. Vanaf C leeftijd 
verwachten we dat de kinderen dit zelf doen. In de CMV leeftijd wordt dit met de 
kinderen gedaan onder begeleiding van de zaaldienst en of de trainer/coach.  

 

 Teamindeling 
Voor de jeugdteams geldt dat iedere seizoenshelft opnieuw wordt bekeken hoe de 
teamindeling is. Dit betekent in mei/juni en in november/december. 
We doen onze uiterste best dit zo objectief mogelijk te doen. Dit gebeurt altijd in 
overleg met trainers en technische commissie.  

 

 Communicatie met de jeugdcommissie 

Per team zullen we één ouder als contactpersoon aanwijzen. Deze fungeert als 

contactpersoon voor de jeugdcommissie als het gaat om algemene-/ teamzaken. 
Heeft u een persoonlijke vraag, stelt u deze dan gerust! Dat kan via ons emailadres. 
We streven er naar binnen 1 week te reageren. Spoedeisende zaken zullen worden 
gecommuniceerd via de trainer/ coach.  

 

 Activiteiten 
We streven er naar om verschillende activiteiten te organiseren voor de jeugdleden. 

Heeft u ideeën of suggesties? Geef dit dan gerust aan. 

 

We hopen op uw begrip en medewerking voor naleving van bovenstaande punten. 
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, kunt u contact opnemen met de 
jeugdcommissie (jeugdzaken@smash66.nl). 
 
 
Sportieve groet, 

De jeugdcommissie, Smash ’66 

 
Suzan Spreeuwenberg 
Anouska van Dongen 
Tabitha van den Adel 
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