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Kalender Jeugd Herpinia 

Dag Datum Tijd Activiteit 

Vrijdag 29 december 09:00 Oliebollentoernooi 

Maandag 1 januari 12:30 Nieuwjaarswedstrijd  

Vrijdag 19 januari 17:30 E-FIFA toernooi 

 30 januari 18:30 PBS introductie ‘t Schrijverke 

 5 februari 20:00 Jeugdkader bijeenkomst 

Zaterdag 24 februari  Start Voorjaarsreeks 

 1-3 mei  Clubvoetbaldagen 

 10-12 mei  Tentenkamp 

Korte terug- en vooruit blik 

 
 

Is het glas half vol of half leeg? Trots mogen we zijn 

op onze nieuwe website, de ontwikkelingen voor een 

duurzame accommodatie en de totstandkoming van de 
tribune. Zaken die zijn toegelicht in de 

jaarvergadering. Daarnaast staan we voor een aantal 
grote uitdagingen. Op dit moment rusten er teveel 

taken bij te weinig mensen (waaronder mijzelf). De 
verwachtingen van de ouders-leden en onze eigen 

ambities zijn hoog en zien we het aantal jeugdleden 
teruglopen. Ben zeer benieuwd wie er op gaan staan 

om invulling te geven aan Herpinia 2.0. 
 

Najaarsreeks 

De Najaarsreeks zit er (bijna) op, met nog een paar wedstrijden in 

januari. De eindbalans is als volgt, helaas (nog) geen kampioenen. 

# Team G W GL V P DPV DPT PM 

2 Herpinia/OKSV JO19-1 8 6 1 1 19 37 16 0 

5 Herpinia/OKSV JO17-1 10 6 1 3 19 31 33 0 

9 Herpinia/OKSV MO17-1 10 1 2 7 5 15 44 0 

10 Herpinia/OKSV JO15-1 9 1 0 8 3 11 34 0 

7 Herpinia/OKSV JO13-1G 8 3 0 5 9 15 26 0 

8 Herpinia/OKSV JO13-2G 7 2 1 4 7 22 18 0 

5 Herpinia/OKSV JO11-1 8 2 3 3 9 31 29 0 

3 Herpinia/OKSV JO11-2 9 7 0 2 21 79 15 0 



 
INFO JEUGD 
 

 
 
Seizoen 2017-2018 

        December 
       

                                                                             

 

Winterzaalcompetitie 

Met verschillende teams nemen weer deel aan de wedstrijden in de zaal. 

Het programma en de reglementen zijn te vinden op onze website (link) 

Voorjaarsreeks 

We gaan met dezelfde teams de Voorjaarsreeks in als de Najaarsreeks. 

Hier en daar is gevraagd wat lager of hoger te spelen. Als alles volgens 

planning verloopt, worden de indelingen op vrijdag 12 januari 

gepubliceerd. De nummeringen (en hiermee ook de 

wedstrijdprogramma's) volgen dan op woensdag 24 januari. De start van 

de voorjaarsreeks is op zaterdag 24 februari. (link KNVB) 

Oliebollentoernooi 

Vrijdag 29 december vindt het jaarlijkse Oliebollentoernooi plaats in 

Sporthal de Hoge Graaf. De inschrijvingen zijn binnen. Volgende week zal 

het wedstrijdboek op de website geplaatst worden. 

 

Nieuwjaars wedstrijd – bijeenkomst 

Wederom zal de traditionele Nieuwjaarswedstrijd tussen de JO19 en het 

Jeugdkader plaatsvinden. Aansluitend is de Nieuwjaarsbijeenkomst waar 

een aantal leden gehuldigd worden (link) 

http://www.herpinia.nl/Herpen/userdata/uploads/17-18%20KNVB%20zaalvoetbalboekje%202017-2018%20Herpinia.pdf
https://www.knvb.nl/nieuws/districtsnieuws/44439/publicatiedata-indelingen-voorjaarsreeks-
http://www.herpinia.nl/Herpen/goto.aspx?Mode=Show&ItemID=1643&mid=35&Tabid=20&Username=
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Trainingen 

De trainingen vangen weer aan op maandag 8 januari. Mochten teams 

hierop afwijken dan wordt dit via de App gecommuniceerd. Onze JO9 gaat 

vanaf 9 januari op dinsdag 18:15 – 19:15 uur en woensdag 18:00 – 

19:00 tot en met 7 maart in de zaal trainen 

Nieuwe leden 

Bij de jeugd mogen we weer nieuwe leden verwelkomen die gaan mee 

voetballen in de voorjaarsreeks: Sander Geerts – Sepp Princen – Ahaim 

Alloman – Zain Aldain Alloman. Welkom bij Herpinia. 

FIFA toernooi 
Op vrijdag 19 januari 2018 vindt voor de tweede keer het spectaculaire 

FIFA toernooi plaats bij Herpinia. Inschrijven via website Herpina (link)

 

Video – App nieuwe wedstrijdvorm voor pupillen  

 

Met de introductie van de nieuwe 

wedstrijdvormen zijn er ook nieuwe spelregels 
geïntroduceerd. Wil je de spelregels nog even 

opfrissen? Bekijk dan hier nog een keer de 

speciale video met spelregeluitleg.  
Off download de App Het Nieuwe Fluiten 

 

  

http://www.herpinia.nl/Herpen/goto.aspx?Mode=Show&ItemID=1642&mid=35&Tabid=20&Username=
https://www.youtube.com/watch?v=sBdBX58RYEc
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PBS 
Op 30 januari (18:30 – 20:00 uur) zijn de jeugdkaderleden uitgenodigd 

om toelichting te krijgen over de aanpak van PBS. Positive Behavior 

Support (PBS) is een doelmatige, brede aanpak die zich richt op het 

versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van 

probleemgedrag. Het doel is het creëren van een positieve, sociale 

omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. PBS is 

een ‘kapstok’ waaraan alle interventies en methoden die met gedrag te 

maken hebben in een school-club opgehangen kunnen worden. Via de App 

zal jullie deelname gevraagd worden. 

 

 

 

 
 
 

  
 

Speelkalender jeugdcompetities 2017-2018 

De voorjaarsreeks voor junioren, pupillen en meiden gaat op zaterdag 24 

februari 2018 van start (zie speelkalender jeugd 2017-2018)  

Clubvoetbaldagen 
 

 

 

 
In de meivakantie (1, 2 en 3 mei) gaan we de 

clubvoetbaldagen organiseren. De inschrijving, voor 
eigen leden, start in Januari. Binnenkort volgt meer 

informatie. 

https://www.knvb.nl/downloads/bestand/13780/speeldagenkalender-jeugd-2017-2018-district-zuid-ii
https://www.clubvoetbaldagen.nl/
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Tentenkamp 2018 
 

 
 

De uitdaging voor de komende maanden is de 
organisatie van het Tentenkamp. De opzet en het 

programma zal sterk afhangen van de wil en 
inzet van wederom onze vrijwilligers. Goed om 

deze verwachtingen bij het volgende overleg met 
elkaar te delen. Hemelvaart is 10 mei. 

 

Matrix seizoen 2017-2018 

 

 
De matrix (link) is een handig overzicht waarin per 

categorie en klasse is te zien welke regels en 
afspraken van toepassing zijn.  

Jeugdcie 

Naam: Functie:   

René van Summeren Voorzitter   

Willie de Veer Jeugdbestuur / Ouders graag gezien  
Peter van den Hoogen Wedstrijdsecretariaat 

Michiel van Eijk  Jeugdbestuur 
Technische Commissie   

Harry Bouquet Voorzitter TC-Jeugd  
Antoon Bosch   Coördinator  

Peter van den Hoogen  Samenwerking OKSV  

Jurian Schoenmakers  Lid 
 

https://www.knvb.nl/downloads/bestand/13061/matrix-district-zuid-ii-seizoen-2017--2018-versie-24-oktober-2017

