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Informatie zaalvoetbal ZVC Panna Bilzen 2016-2017 
 
Beste speler / ouder, 
 
In dit document vindt u alle informatie die op dit moment beschikbaar is voor het seizoen 
2016-2017. 
 
Wij willen u vragen dit aandachtig door te lezen. 
 
Indien u vragen heeft over de inhoud hiervan neem dan gerust contact op met de voorzitter, 
jeugdcoördinator, trainer of ander bestuurslid. 
 
Wij wensen u alvast een leerrijk voetbalseizoen toe en bedanken u voor het vertrouwen dat 
u in onze werking stelt. 
 
Het bestuur 
 
ZVC Panna Bilzen 
 

http://www.zvcpannabilzen.be/
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Ploegen, technische staf en belasting. 
 
Voor het seizoen 2015-2016 zal ZVC Panna Bilzen uitkomen met volgende ploegen: 
 
1. U8 
2. U9 zwart 
3. U9 goud 
4. U10 zwart 
5. U10 goud 
6. U11 zwart 
7. U11 
8. U12 zwart 
9. U12 goud 
10. U13 zwart 
11. U13 goud 
12. U15 
13. U16  
14. Senioren 
 

Aangezien wij al verschillende spelertjes van nationale clubs binnen onze werking hebben 
mogen verwelkomen, aangezien wij niet teveel druk op het veldvoetbal willen / kunnen 
leggen en aangezien er voldoende ruimte moet zijn voor de studie… 
 
Zal er per ploeg slechts 1 activiteit per week zijn en dit telkens op zondag.  

 ±18 zondagen competitiewedstrijden 
 ±8 zondagen beker en vriendschappelijke wedstrijden 
 ±10 zondagen vrij 

 
Gemiddeld mag men rekenen op 2 a 3 activiteiten per maand. 
 
De indeling wordt gemaakt door de technische staf in goed overleg. Over de indeling mogen 
vragen worden gesteld, maar wel steeds op een respectvolle en goed beargumenteerde 
manier. 
 
Aansluiting 
 
De aansluiting voor het seizoen 2016 / 2017 is voldaan bij het storten van het lidgeld  
op BE91 7512 0523 6276 – BIC : AXABBE22 onder vermelding van naam “lidgeld”+ naam 
speler. 
 
De betaling dient uiterlijk maandag 1 mei 2017 te zijn gebeurd. 

http://www.zvcpannabilzen.be/
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Intern reglement ZVC Panna Bilzen seizoen 2016-2017 
 

1. Inzake de training 
 

 Meld je even aan als je op een training arriveert! 
 Verwittig de trainer zelf  indien je niet kunt komen. 
 Indien eerder aanwezig houdt men zich niet bezig met: 

 Trappen op doel, tegen de muur of verre passen 

 Duels in welke vorm dan ook 
 Indien eerder aanwezig houdt men zich wel bezig met: 

 Inoefenen van passeer- en schijnbewegingen 

 Jongleren 

 Passen over korte afstand 
 Wees +/- 10 minuten voor aanvang in outfit op het veld! 
 Train gemotiveerd: 

 Probeer zo goed mogelijk uit te voeren wat je gevraagd wordt 

 Vraag uitleg als je iets niet snapt (doe niet zomaar iets) 

 Heb respect voor je medespelers: positieve coaching 

 Heb respect voor je eigen materiaal en dat van de club 
 Draag je clubtraining als je naar de training komt! 
 Je traint in kleren naar keuze. 
 Douchen na een training is verplicht! Je onderbroek wordt ongetwijfeld thuis gewassen, 

die hoef je dus niet aan te houden onder de douche. 
 De spelers staan zelf in voor de kleedkamer, behandel deze steeds met respect. 

 
2. Inzake de wedstrijd 

 
 Meld je even aan als je op een wedstrijd arriveert! 
 Bij uitwedstrijden wordt er afgesproken op de locatie waar wij spelen. 
 Verwittig de trainer zelf tijdig indien je niet kunt spelen! 
 Wees steeds tijdig aanwezig op het afgesproken tijdstip! 
 Te laat komen betekent het eerste kwartier/helft aan de kant! 
 Zorg dat je alle materiaal bij je hebt, nodig voor een wedstrijd! 
 Toon respect voor afgevaardigden, trainers, medespelers en scheidsrechter: 

 Probeer de richtlijnen zo goed mogelijk uit te voeren 

 Luister goed naar de trainer, maar ook naar medespelers 

 Geef geen commentaar op de beslissing van de scheidsrechter 

 Behandel je voetbaluitrusting zoals je eigen kleding 

 Na de wedstrijd geef je de scheidsrechter en iedere tegenstander een 
welgemeende handdruk 

 Draag je clubtraining en -shirt als je naar de wedstrijd komt! 
 Douchen na een wedstrijd is verplicht! Je onderbroek wordt ongetwijfeld thuis 

gewassen, die hoef je dus niet aan te houden onder de douche. 
 Iedere speler speelt steeds even veel minuten mee, los van het wedstrijdbelang en –

resultaat, behoudens blessures, schorsingen of afwezigheden. 
 

http://www.zvcpannabilzen.be/
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3. Verzorging en voeding 
 

 Alcohol, roken en slechte voeding hebben beslist een negatieve invloed op de 
lichamelijke conditie en sportprestaties en dienen dus vermeden te worden. 

 Goede en voldoende nachtrust is onontbeerlijk. 
 Het wordt aangeraden om voor een training of wedstrijd een lichte vetarme maaltijd te 

nuttigen. Het gebruik van koolzuurhoudende dranken wordt afgeraden. 
 Een gezonde en gevarieerde voeding met voldoende verse groenten en fruit is aan te 

bevelen. 
 Iedere speler ontvangt een drinkbus met naam. Hij is verplicht deze iedere training en 

wedstrijd gevuld mee te nemen. 
 

4. Uitrusting 
 

 Tijdens activiteiten van de club is het verplicht om de clubkleding te dragen. 
 Neem ook steeds je zaalvoetbalbal mee. 
 Voor het spelen van zaalvoetbal is een goede zaalvoetbalschoen onontbeerlijk. De 

belangrijkste kenmerken zijn een verstevigde hak en voorkant (punters) en voldoende 
demping. ZVC Panna Bilzen verbiedt het spelen op zogezegde sneakers aangezien 
deze erg blessuregevoelig zijn.  

 Je zaalvoetbalschoenen draag je alleen binnen tijdens wedstrijden en trainingen. 
 Bij ZVC Panna Bilzen zijn beenbeschermers verplicht tijdens het spelen van een 

wedstrijd alsook tijdens de training. 
 

5. Inzake de ouders 
 

 Laat je kind zelf beslissingen nemen op het veld, alleen dan zal hij zelf ondervinden hoe 
hij moet reageren op bepaalde situaties, en hoe hij deze kan oplossen!  

 Heb respect voor beslissingen van de trainer (uw kind heeft al genoeg moeite om naar 
de opdrachten van één persoon te luisteren) en de scheidsrechter! 

 Termen die wij graag van de ouders zouden willen horen: Jammer - Goed gedaan - Kom 
op!...Kortom, aanmoedigen in de ruime zin van het woord 

 Termen die wij liever niet van de ouders zouden willen horen: Naar voor – Pas – Schiet - 
Naar buiten… Kortom, coaching achterwege laten. 

 Supporteren naar hartelust is dus een vereiste! 
 

6. Algemeen 
 

 De trainer wordt door de speler steeds als “trainer” aangesproken.  
 De spelers tonen respect voor alle medewerkers van de club en begroeten trainers, 

afgevaardigden en medespelers bij de aanvang van alle activiteiten in de club met een 
spontane handdruk. 

 Gedraag je na de wedstrijd of training, in de kantine, als een speler de naam van zijn 
club waardig! 

 Draag je tas steeds zelf! 
 Aarzel bij vragen niet om de trainer aan te spreken! 

 

http://www.zvcpannabilzen.be/
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7. In verband met selectieprocedure 
 

 Iedere speler zal worden geselecteerd voor een wedstrijd van zijn categorie en minstens 
de helft hiervan spelen, tenzij blessure of onjuist gedrag. 

 In verband met het aantal speelminuten per speler zal een ploeg bestaan uit maximum 9 
veldspelers en 1/2 keepers.  

 Te laat aanwezig zijn heeft gevolgen voor je beschikbare speelminuten. 
 

8. Inzake communicatie 
 

 De communicatie zal verlopen tussen speler en trainer, waarbij de ouder steeds vrij is 
om verdere informatie bij de trainer te vragen omtrent zijn beslissingen hetgeen 
persoonlijk dient te gebeuren. 

 Wij zijn er voorstander van om de communicatie te laten gebeuren via e-mail om geen 
onnodige kosten van briefwisseling of telefoonkosten te maken. 

 Wij willen dan ook vragen steeds een korte reactie te geven bij ontvangst van een 
e-mail indien hierom wordt gevraagd!!! 

 Controleer daarom ook of de e-mailadressen in de spelerslijst de juiste zijn en geef zo 
snel mogelijk door wanneer dit niet het geval is. 

 Wij vragen ook geregeld de website www.zvcpannabilzen.be te bekijken. Hier vindt men 
de ploegen terug, kalenders, klassement, nieuws,… 

 Ook onze facebook van Panna kan je best regelmatig in de gaten houden. 
 

9. Lidgeld en aansluiting 
 

 Het lidgeld voor het seizoen 2015-2016 is vastgesteld op € 80,- voor ieder spelend lid. 
Dit bedrag is exclusief de verplichtte kleding, bal, tas en drinkbus. Vanzelfsprekend is dit 
bedrag onvoldoende om alle kosten te dekken.  

 Een speler die later tijdens het seizoen aansluit zal als volgt korting genieten. € 35,- is 
een vaste kost voor de aansluiting. Vervolgens zal de speler per maand later als 
augustus aangesloten € 5,- korting krijgen. 

 De belangrijkste kosten zijn: 

 Huur sporthal 

 Trainingsmateriaal 

 Wedstrijdkleding 

 Trainingspak 

 Polo 

 Tas 

 Vergoedingen 

 Kosten scheidsrechters 

 …. 
 Om toch alle kosten te kunnen dekken zal ZVC Panna Bilzen daarom verschillende 

clubactiviteiten organiseren. 
 

http://www.zvcpannabilzen.be/
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10. Clubactiviteiten 
 

 Om de verschillende kosten te kunnen dekken zal ZVC Panna Bilzen verschillende 
clubactiviteiten organiseren. Wij vragen daarom dus alle ouders en spelers slechts 1 
keer per seizoen de handen uit de mouwen te steken bij dergelijke activiteiten die ten 
goede komen van de club en dus de opleiding van uw zoon! 

 
11. Clubkleding/drinkbus 

 
 Na 3 seizoenen te werken met het kledingmerk ‘JOMA’ hebben we, wegens 

moeilijkheden met tijdige levering besloten om over te gaan naar ‘ERIMA’.  
 Meer info over de aan te schaffen kledij volgt tijdig!  

 
12. Veldvoetbal 

 
 Aangezien wij binnen ZVC Panna Bilzen slechts maximaal 1 activiteit per week hebben, 

raden wij onze spelers ten zeerste aan om ook aangesloten te zijn bij een 
veldvoetbalploeg. 

 Wij zullen binnen ZVC Panna Bilzen namelijk niet de nadruk leggen op loopsnelheid, 
lenigheid, kracht, uithouding en coördinatie.  
Al deze zaken moeten grotendeels worden ontwikkeld door het spelen van veldvoetbal. 

 Binnen onze werking ligt de nadruk vooral op de (zaal)voetbaltechnische en –tactische 
ontwikkeling. 

 Wij willen vragen je trainer van ZVC Panna Bilzen duidelijk te informeren over de 
wedstrijd- en trainingsdagen binnen je veldvoetbalclub, zodat eventuele activiteiten van 
ons hierop kunnen worden afgestemd.  

 
13. Evaluaties 

 
 Één a twee keer per seizoen zal de trainer met de speler zijn prestaties bespreken aan 

de hand van een evaluatiegesprek. 
 Vlak voor dit laatste evaluatiegesprek krijg je schriftelijk te horen indien er het volgend 

seizoen geen ruimte voor je is binnen ZVC Panna Bilzen. 
 
Wij willen je vragen deze regels goed door te lezen en ter kennis te nemen, dit om een 
zo goed als vlekkeloos seizoen tegemoet te gaan!! 

http://www.zvcpannabilzen.be/

