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Welkom!  
Beste jeugdspeler en beste ouder(s),  

 
Namens de jeugdcommissie van v.v. Herpinia heten wij jullie van harte welkom binnen ONZE 
vereniging. In dit informatieboekje treffen jullie allerlei nuttige informatie aan die jullie voor NU, maar 
zeker ook voor LATER goed kunnen gebruiken en die belangrijk is voor het goed functioneren binnen 
de jeugdafdeling.  
LEES DIT BOEKJE GOED DOOR EN BEWAAR HET OP EEN GOEDE PLEK, dan zijn jullie direct 
goed op de hoogte van de meest belangrijke zaken binnen onze vereniging.  
Jaarlijks zal aanvullend aan het begin van een nieuw seizoen een informatiebulletin worden verstrekt. 
Hierin staan actuele zaken voor het nieuwe seizoen vermeld 
Voor de meest actuele zaken raden wij u aan onze website te bezoeken: www.herpinia.nl   
 
Wij wensen jullie veel voetbalplezier,  
 
De Jeugdcommissie 
 

Algemene zaken over v.v. Herpinia.  
De v.v. Herpinia is opgericht in 1928 en is gehuisvest op het sportpark "De Wilgendaal", Hollandse 
Kamp 2, telefoon clubhuis 0486-413568. Het postadres is Broekstraat 17, 5373 KD te Herpen. 
De accommodatie bestaat uit twee speelvelden, trainingsveld, oefenhoek, kleedkamers, 
scheidsrechterskamer, verzorgingskamer en materiaalruimte. Natuurlijk is op het sportpark ook het 
clubhuis te vinden. Het is de bedoeling om alle ruimtes netjes te houden; gebruik ze alsof het je eigen 
huis is en houdt alles netjes en schoon.  
Aan het hoofd van de vereniging staat het door de ledenvergadering gekozen hoofdbestuur. Het 
bestuur heeft de algemene leiding over de v.v. Herpinia. Voor de jeugdafdeling is een jeugdcommissie 
benoemd. Samen met het jeugdkader (jeugdleiders en jeugdtrainers) organiseert de jeugdcommissie 
de gang van zaken voor het jeugdvoetbal. Om het mogelijk te maken dat iedereen kan voetballen bij 
v.v. Herpinia, is de club afhankelijk van een groot aantal vrijwilligers. Zij zetten zich wekelijks (soms 
dagelijks) belangeloos in voor de club. 
 

De doelstelling van de jeugdafdeling van v.v. Herpinia. 
De doelstelling van de jeugdafdeling van v.v. Herpinia is de jeugd uit Herpen op een plezierige en 
succesvolle manier de voetbalsport te laten beoefenen. 
Dat wil zeggen dat aspecten als gezelligheid, binding, sportieve recreatie en teamgeest hoog in ons 
vaandel staan. Natuurlijk passen ook voetbalprestaties in onze doelstelling, maar dan wel in combinatie 
met het bovenstaande.  
 

De structuur en de activiteiten van de jeugdafdeling van v.v. Herpinia.  
De jeugdteams (spelers, trainers en leiders) bij v.v. Herpinia worden geleid door de jeugdcommissie. In 
deze commissie zit een bestuurslid jeugdzaken, dat tevens lid is van het bestuur van v.v. Herpinia. De 
jeugdcommissie bestaat verder uit de coördinatoren technische zaken en de wedstrijdsecretaris. De 
actuele leden met contactgegevens en de taakverdeling worden opgenomen in het informatiebulletin. 
De jeugdcommissie organiseert naast de (oefen)wedstrijden en toernooien jaarlijks diverse activiteiten 
voor de jeugd zoals: de Open Dag, het Oliebollentoernooi en de Grote Clubactie, en eens per 3 jaar het 
Tentenkamp.  
 

Waar kun je jezelf aanmelden als jeugdlid?  
Jeugdleden kunnen lid worden van v.v. Herpinia vanaf de leeftijd van 4 jaar. Nieuwe jeugdleden kunnen 
worden aangemeld via e-mail: Jeugd@herpinia.nl, bij voorkeur voor aanvang van de schoolvakantie. 
Dit in verband met het tijdig kunnen afronden van de teamindeling. Aanmelding kan ook telefonisch bij 
de jeugdsecretaris (zie www.herpinia.nl). Na aanmelding van uw kind zal er met u contact worden 
opgenomen voor verdere informatieverstrekking en wanneer deelgenomen kan worden aan de eerste 
training. Meetrainen is 4 weken gratis. Daarna kunt u en uw kind beslissen lid te worden van Herpinia. 
Indien uw kind lid wordt van Herpinia zal het worden ingedeeld in een van de jeugdteams en vanaf dan, 
indien mogelijk, meespelen met wedstrijden.  

 

 
 

http://www.herpinia.nl/
mailto:Jeugd@herpinia.nl
http://www.herpinia.nl/
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Hoe is de contributie geregeld?  
Het lidmaatschap van een vereniging houdt ondermeer in dat men contributie moet betalen. De te 
betalen contributie wordt jaarlijks in de algemene vergadering vastgesteld en de actuele contributie zal 
in het Herpiniaantje/website vermeld worden. Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 
juli. De peildatum voor de leeftijdsgrens is 1 januari.  
Begint men als speler aan een nieuw verenigingsjaar, dan is men behoudens een enkele uitzondering 
verplicht de verschuldigde contributie te voldoen. De contributie wordt automatisch geïnd, zoals in het 
aanmeldingsformulier overeengekomen. Indien lidmaatschap niet voor aanvang van het verenigingsjaar 
wordt opgezegd, volgt automatische verlenging voor de periode van een jaar. 
De contributiehoogte per seizoen staat vermeld op de website. 
 

Wat is er geregeld op het gebied van verzekeringen? 
Alle leden van v.v. Herpinia zijn tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd, waaronder ook 
de trainingen, verzekerd voor ziektekosten en wettelijke aansprakelijkheid. Kosten die niet via de eigen 
verzekering betaalbaar gesteld worden, kunnen gedeclareerd worden. 
Men is ook verzekerd voor en na alle door Herpinia georganiseerde activiteiten. Men dient dan wel de 
kortste weg van en naar die bepaalde activiteit te nemen. Dit geldt ook als je meerijdt met medespelers of 
ouders. Mocht er onverhoopt iets gebeuren, geef dit dan zo snel mogelijk door aan de secretaris van 
Herpinia, Theo Janssen, tel. 0486-413343. 
TIP: Zorg ervoor dat u bij vervoer van andere kinderen in het bezit bent van een inzittenden 
verzekering. We hopen dat het nooit gebeurt, maar een ongeluk zit in een klein hoekje. 
 

Hoe zijn de leeftijdsgroepen vormgegeven?  
De v.v. Herpinia is aangesloten bij de KNVB district Zuid 2. Deze voetbalbond stelt de wedstrijden vast 
voor de competitie. Er wordt gespeeld in verschillende leeftijdsgroepen:  
 
Mini F pupillen  : 4 - 5 jaar 
F pupillen  : 6, 7 en 8 jaar  
E pupillen          : 9 en 10 jaar  
D pupillen         : 11 en 12 jaar  
C junioren          : 13 en 14 jaar  
B junioren          : 15 en 16 jaar  
A junioren          : 17 en 18 jaar  
 
Als richtlijn voor indeling op basis van leeftijd wordt door de KNVB 1 januari van dat seizoen 
aangehouden. De leeftijd op die dag bepaalt bij welke leeftijdsgroep men het seizoen mag spelen. 
Indien er bij de elftalindeling afgeweken wordt van de richtlijn, wat bij "kleinere" verenigingen (zoals ook 
v.v. Herpinia) noodgedwongen voor kan komen, dan wordt bij de KNVB dispensatie aangevraagd om in 
een lagere leeftijdsgroep uit te mogen komen. 
 

Hoe vindt de teamindeling plaats?  
Na afloop van elk seizoen wordt door de jeugdcommissie, de team- en jeugdkader indeling gemaakt. Bij 
de teamindeling wordt bij de F teams  de leeftijdsopbouw als uitgangspunt genomen. De teams worden 
met spelers van gelijkwaardige leeftijd ingedeeld. Incidenteel wordt hier gemotiveerd van afgeweken. 
Bij de andere teams wordt naast de leeftijd ook gekeken naar de voetbalkwaliteiten. 
De (voorlopige) teamindeling wordt via een mededeling op de website voor de zomervakantie bekend 
gemaakt. Bij de teams waar nog veel wijzigingen mogelijk zijn wordt mogelijk alleen aangegeven in 
welke categorie de leden zijn ingedeeld. Rond de open dag wordt een informatiebulletin verstrekt met 
daarin ook aangegeven de (voorlopige) indeling en op welke dagen en tijdstippen de trainingen 
plaatsvinden voor de betreffende teams. 
 

Wat zijn de speeltijden bij wedstrijden? 
De speeltijden voor de jeugdteams worden door de KNVB vastgesteld en zijn als volgt: 
F pupillen : 2 x 20 minuten 
E pupillen : 2 x 25 minuten 
D pupillen : 2 x 30 minuten 
C junioren : 2 x 35 minuten 
B junioren : 2 x 40 minuten 
A junioren : 2 x 45 minuten 
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Welke kleding en schoeisel wordt er gedragen?  
Voor een wedstrijd moeten de spelers het volgende bij zich hebben:  
- Voetbalbroek (zwart) en kousen (zwart met een rode band).  
- Voetbalschoenen en scheenbeschermers (verplicht!)  
- Warming-up kleding (shirt, trainingspak, jack)  
- Douche- en toiletspullen (kam, zeep, badslippers enz.) 

-Douchen na de wedstrijd is verplicht vanaf F1 jeugd en na de trainingen vanaf D jeugd. 
 
Voor de training zijn een voetbalbroek en voetbalkousen in clubkleuren niet verplicht. 
De wedstrijdshirts worden door de club beschikbaar gesteld. 
Via onze kledinglijn is het gehele jaar door kleding te bestellen. Meer informatie over de kledinglijn van 
Herpinia en de bestelwijze is te lezen op de website van Herpinia. Voor vragen of bestellingen inzake 
de kledinglijn kunt u per mail reageren naar kledinglijn@herpinia.nl. Hierop ontvangt u dan een reactie. 
De rood-zwarte Herpinia kousen zijn te bestellen bij de supportersclub via Antoinet van de Linden, 
0486-411098. 
 

Wanneer zijn de trainingen?  
Op de website www.herpinia.nl kunt u precies opzoeken wanneer welk elftal traint. Tevens zal aan het 
begin van het voetbalseizoen via het informatiebulletin de actuele informatie worden verstrekt.  
 
Spelplezier, lol, verdriet, het leren van een techniek, kameraadschap, winnen, maar ook verliezen, leren 
en ervaren onze jeugdleden op de wekelijkse trainingen. Deze zaken komen ook in de wedstrijd aan de 
orde. De training is dus eigenlijk meer dan alleen maar tegen een bal trappen. Iemand die op een fijne 
en goede manier bezig wil zijn met de voetbalsport, laat zich dus altijd op de training zien!   
 
Wij vragen in deze dan ook de steun en medewerking van de ouders om de spelers te stimuleren de 
trainingen bij te wonen. Is de speler verhinderd, dan vinden wij een afmelding bij de leider een normale 
zaak! 
Indien Uw kind circa 10 minuten voor aanvang van de training op het sportpark aanwezig is, is dat tijdig 
genoeg. Na afloop van de trainingen kunt U uw kind na circa 15 tot maximaal 30 minuten thuis 
verwachten. 
 

Waar wordt gevoetbald?  
Onze jeugdteams spelen binnen de competitie van de regio 1 in het district Zuid 2. Deze indeling wordt 
door de KNVB vastgesteld. In deze regio zitten de verenigingen in het gebied onder de Maas tussen de 
driehoek Maren-Kessel, Schijndel en Boxmeer.  
Via internet zijn de sportparken van deze verenigingen vindbaar. 
 
Er wordt door de KNVB een najaarscompetitie (van september t/m december) en een 
voorjaarscompetitie (februari t/m mei) vastgesteld. Tussen deze competities wordt een winterstop 
gepland. Voor de D, E en F jeugd wordt over het algemeen in deze winterstop een wintercompetitie of 
toernooi in de zaal gespeeld. 
Na de voorjaarscompetitie, nemen de elftallen vaak in mei nog deel aan 1 of meerdere toernooien. 
De exacte data van bovengenoemde zaken vindt u terug in het Herpiniaantje, via de website of via de 
jeugdleiders. 
 
Het is uiteraard belangrijk dat je weet hoe laat en waar je moet spelen. Het wedstrijdprogramma wordt 
op diverse plekken bekend gemaakt:  

• vervoersregeling per team via de jeugdleiders 
• publicatiebord op het sportpark 
• website van v.v. Herpinia 

 
Via je leider/trainer ontvang je informatie over de tijd dat je bij wedstrijden aanwezig moet zijn. Deze 
informatie is ook op de website van v.v. Herpinia te vinden. 
 

 
 
 

 

mailto:kledinglijn@herpinia.nl
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Afgelastingen  
Afgelastingen kunnen geschieden door de KNVB; dan wordt het gehele programma geschrapt. Vanaf 
vrijdagavond kan worden geïnformeerd via: 

- NOS teletekst: paginanummer 603 categorie A (voor team A1) en categorie B (voor de overige 
teams) 

- de informatielijn: tel. 0486-415348  
- de website van v.v. Herpinia 

 
LET OP !!! v.v. Herpinia speelt in het district Zuid 2.  
 
Ook v.v. Herpinia of de vereniging waar we op bezoek moeten kan de wedstrijd af gelasten. Dit is op 
zijn laatst een uur voor de aanvang van de wedstrijd bekend.  
BIJ TWIJFEL ALTIJD NAAR DE INFORMATIELIJN BELLEN!  
In principe zullen afgelastingen ook via de telefooncirkel doorgegeven worden. De leider stelt u hiervan 
op de hoogte en verstrekt de telefooncirkel met werkwijze. 

 
Seizoenafsluiting 
Het is goed gebruik dat per team het seizoen wordt afgesloten met een leuke bijeenkomst. Dit is per team 
echter door het team zelf te organiseren, eventueel samen met een ander team van leeftijdsgenoten. Het 
is inmiddels goed gebruik dat de ouders dit in goed overleg met de leiders regelen, in de 
ouderbijeenkomsten kunnen ouders hiervoor benaderd worden. Per lid zal vanuit Herpinia een bijdrage 
beschikbaar zijn van € 3,50 per persoon voor F,E en D leden en voor de C,B en A leden € 5,00 per 
persoon . Eventuele extra kosten komen voor rekening van de leden en kunnen door bijvoorbeeld sparen 
of het organiseren van bijvoorbeeld een auto wasdag bij elkaar worden gespaard. De bijdrage vanuit 
Herpinia kan door de leider opgevraagd worden bij de voorzitter van de jeugdcommissie. 
 

Grote Club Actie 
Jaarlijks neemt Herpinia jeugdafdeling deel aan de Grote Clubactie. Een welkome aanvulling voor de kas 
van de jeugdafdeling. Aan alle teams wordt hun inzet gevraagd om deze actie tot een succes te maken. 
Het is de wens dat tijdens de ouderbijeenkomsten een ouder hiervoor de coördinatie per team op zich 
neemt, de leider heeft zijn/haar handen dan vrij voor de wedstrijdbegeleiding. 

 

 
Regels voor jeugdspelers en jeugdspeelsters. 
 

Afmeldingen voor trainingen/wedstrijden 
Men zal begrijpen dat men op de komst van de spelers MOET kunnen rekenen. Het is mogelijk dat uw 
zoon of dochter een wedstrijd of training moet overslaan. Voor wat betreft verhindering geldt het 
volgende:  
- men dient geruime tijd van te voren de leider(s) op de hoogte te stellen; voor wedstrijden in ieder 
geval voor woensdag. De leider kan dan nog de nodige maatregelen treffen. Indien dit niet mogelijk is, 
dan z.s.m. bij het bekend zijn van de afwezigheid. 
- als men te laat afzegt is het EIGEN elftal de DUPE.  
 
Voor wat betreft het afzeggen voor trainingen geldt geen vaste regeling. Elk elftal heeft daarvoor een 
eigen regeling, die door de trainer met de spelers afgesproken wordt. Basis is: kun je niet aanwezig zijn 
bij een training, meld je dan altijd af bij de trainer. 
 

Vakantie 
Van leden die met vakantie gaan, wordt verwacht dat zij dit tijdig doorgeven aan hun trainer/leider. Zij 
kunnen er dan tijdig rekening mee houden bij wedstrijden, trainingen en andere activiteiten. 
 

Ziekte 
Ook bij ziekte is het gebruikelijk je even af te melden bij de leider of trainer. 
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Vervoer 
De F-jes worden na een uitwedstrijd weer thuis afgezet. De overige teams worden bij het sportpark 
afgezet. Bij uitwedstrijden dienen alle jeugdspelers de voetbalkleding in een tas te doen. Pas bij aankomst 
in de kleedkamer van de tegenstander kunnen de spelers zich omkleden. Ook aan het einde van de 
wedstrijd wordt van de spelers verwacht dat ze zich weer omkleden en hun spullen netjes in de tas mee 
naar huis nemen. Zo houden de mensen die de kinderen vervoeren de auto schoon. 
 

Mobiele telefoons 
Omdat steeds meer jeugdspelers in het bezit van mobiele telefoons zijn, is de regel van kracht dat deze in 
de kleedruimtes en bij besprekingen worden uitgeschakeld. Ook tijdens trainingen en wedstrijden is het 
gebruik van mobiele telefoons niet toegestaan. 
 

Roken 
Het is jeugdspelers niet toegestaan in het gehele gebouw van v.v. Herpinia (clubhuis, kleedkamers en 
besprekingsruimte) te roken. Vanaf 1 juli 2008 is dit een algemene maatregel van de overheid. Ook bij 
andere teambesprekingen mag niet gerookt worden. Het liefst zien we natuurlijk dat een jeugdspeler op 
het sportpark helemaal niet rookt. 
 

Materialenruimte 
Je mag alleen op aanwijzing van de leiding in de materialenruimte komen, anders nooit. 
 

Spel- en trainingsmaterialen 
Herpinia heeft de beschikking over een groot aantal wedstrijd- en trainingsballen, pionnen, hesjes e.d., 
die in de materiaalruimte worden opgeslagen. De ballen worden per team of groep voor trainingen en 
wedstrijden gereed gehangen. Herpinia streeft er naar om zo min mogelijk ballen kwijt te raken. Aan 
trainers, leiders en spelers wordt verzocht de tot buiten het sportpark weggetrapte ballen te zoeken en 
als men onverhoopt een of meer ballen niet terug kan vinden, dit te melden in het clubhuis. 
 

Kleedkamers 
Het netjes achter laten van de kleedkamers is een verantwoordelijkheid voor iedereen, zowel bij 
wedstrijden als trainingen. Bij thuiswedstrijden moeten na afloop de kleedkamer van je eigen team en de 
kleedkamer van de tegenstander opgeruimd worden. Ook na alle trainingen wordt van iedereen verwacht 
dat de kleedkamers netjes achtergelaten worden. 

 
Wat zijn de verdere afspraken voor jeugdspelers?  
Uiteraard zijn er nog meer afspraken als men onderdeel is van een vereniging. Voor jeugdspelers zijn 
dit in het kort de volgende:  
1. Op de afgesproken tijd aanwezig zijn bij wedstrijden en trainingen (anders tijdig afbellen).  
2. Wie voetbalt, moet ook trainen.  
3. Niet over het hoofdveld lopen (voor en na de training)  
4. Het met zorg behandelen van het materiaal (ballen, doeltjes, hesjes e.d.).  
5. Het schoon achterlaten van de kleedkamers.  
6. Douchen na de wedstrijd is verplicht vanaf F1 jeugd en na de training vanaf de D jeugd.  
7. Er mag op het terrein van v.v. Herpinia niet worden gefietst of met brommers/scooters worden 

gereden. Het stallen moet in de daarvoor bestemde rekken én op de juiste plaats. Dus in geen 
geval voor de kantine.  

8. Er mogen geen alcoholische dranken worden gebruikt in de kleedruimtes.  
9. Er worden geen alcoholische dranken geschonken aan jeugd jonger dan 18 jaar. 

 
 
Daarnaast vinden we het binnen de jeugdafdeling belangrijk dat er bij de jeugd ‘waarden en normen’ 
nageleefd worden en sportief gespeeld wordt. Er zal bij de teams aan de volgende voornemens 
gewerkt worden: 
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Fair Play Jeugdafdeling v.v. Herpinia 
 
Voor de F-pupillen zijn de volgende voornemens opgesteld: 

 Respect voor elkaar kunnen hebben 

 Tegenstander een hand geven na een overtreding en zich verontschuldigen 

 Voor en na de wedstrijd de tegenstander een hand geven 
 
Voor de E-pupillen zijn de volgende voornemens opgesteld: 

 Opbouwende kritiek, elkaar respecteren onderling en naar elkaar toe 

 Geen schuttingwoorden gebruiken 

 Elkaar met de voornaam aanspreken 

 Bij strafschoppen na de wedstrijd op elkaar wachten met naar de kleedkamer gaan 

 Handen geven zowel voor als na de wedstrijd 

 Bij een bewuste overtreding strafmaatregel nemen 
 
Voor de D-pupillen zijn de volgende voornemens opgesteld: 

 Opbouwende kritiek , elkaar respecteren onderling en naar elkaar toe 

 Geen schuttingwoorden gebruiken 

 Elkaar met de voornaam aanspreken 

 Handen geven zowel voor als na de wedstrijd 
 
Voor de C-junioren zijn de volgende voornemens opgesteld: 

 Elkaar positief coachen 

 Schelden mag geen gewoonte zijn/worden  
 
 
Voor de A/B junioren zijn de volgende voornemens opgesteld: 

 Respect voor elkaar 

 Respect voor de tegenstander 

 Respect voor de scheidsrechter 

 Respect voor de begeleiding 
 

Wat moet je doen bij blessures?  
Een blessure moet altijd gemeld worden bij de begeleiding van het elftal waarin de desbetreffende 
speler speelt. Doorlopen met een blessure kan die alleen maar verergeren. Tevens kan men rekening 
houden met die blessure tijdens de beoordeling van de speler. Het behandelen van blessures gebeurt 
in overleg met trainer/leider.  
 

Hoe wordt er omgegaan met sporthygiëne?  
Het is zeer gewenst, vooral om gezondheidsredenen, dat de spelers voor en na de wedstrijden en 
trainingen andere kleding en schoenen dragen dan tijdens het sporten. Het is ook een vast gebruik dat 
men na het sporten gaat douchen; zie de regels voor jeugdspelers hierboven. Een paar badslippers is 
daarbij gewenst.  
 

Wat mag ik meenemen naar het voetballen?  
Het gebeurt nog steeds dat jeugdleden onnodig allerlei spullen meebrengen naar wedstrijden of 
training. Dringend verzoeken wij dan ook horloges, sieraden, computerspellen, telefoons, overbodig 
geld etc. thuis te laten. Dan hoeft daar niemand zorg over te hebben. V.v. Herpinia kan niet worden 
aangesproken in geval van vermissing of diefstal. Het dragen van kettinkjes, ringetjes of horloges 
tijdens wedstrijd of training kan bovendien blessures veroorzaken en is daarom volgens de spelregels 
van de KNVB verboden. 
 

Wat is de mening van v.v. Herpinia rondom studeren?  
Wij zijn van mening dat het sporten geen belemmering hoeft te vormen voor het studeren, integendeel 
zelfs. Uiteraard kunnen zich omstandigheden voordoen dat de studie zoveel tijd vergt, dat er even geen 
tijd is voor een training. Het spreekt voor zich dat in een dergelijk geval wij, evenals de ouders, wensen 
dat de studie voorrang krijgt. Een verhindering door studie moet ook altijd aan de leider of trainer 
worden doorgegeven. 
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Wat te doen bij problemen?  
Als een jeugdspeler of ouders problemen hebben, dan is het een goed gebruik bij v.v. Herpinia dat die 
problemen bespreekbaar zijn. Ook staat v.v. Herpinia open voor ideeën.  
Problemen en klachten kunt u kenbaar maken via de leider, trainer of de coördinator technische zaken.  
 

Wat is de rol van de ouders?  
Net zoals voor jeugdspelers, zijn er voor ouders ook regels c.q. verplichtingen.  
Men heeft als ouders een stimulerende en begeleidende taak en zorgt mede voor de naleving van de 
regels voor jeugdspelers. Ook op punten zoals voedsel, hygiëne en kleding is een belangrijke taak voor 
de ouders weggelegd. Binnen de werkgroep “Ouders Graag Gezien”  zijn er gedragsregels voor 
ouders/verzorgers opgesteld. 

 
Gedragsregels Ouders 
Ouders zijn voor, met name jeugdspelers, het belangrijkste voorbeeld. Hoe beter ouders zich aan 
afspraken over gedrag houden, hoe groter de kans dat kinderen dit nu en later ook zullen doen. 
Daarom staan hieronder een aantal afspraken die van toepassing zijn voor ouders van jeugdleden. 
Herpinia: waar elke letter staat voor sportief gedrag.  

De H staat voor Hulp & Houding 
De E staat voor Eerlijkheid & Erkenning & Enthousiasme 
De R staat voor Respect & Reacties  
De P staat voor Plezier & Positiviteit & Plek op het veld 
De I staat voor Interesse 
De N staat voor Niet Negatief & Nabesprekingen 
De I staat voor Irritatie (vermijden) 
De A staat voor Aanmoedigen & Aanwijzingen 

H van Helpen, Houding 

 Help bij het uitvoeren van clubtaken, zoals vervoer van het team naar een uitwedstrijd. 

 De houding van ouders langs het veld is belangrijk. Ouders geven het voorbeeld voor de jeugdige 

spelers. Kinderen nemen vaak over wat de ouders zeggen, daarom is dat belangrijk. 

 Geef de trainer/coach tijdens de wedstrijd of training geen adviezen of kritiek met betrekking tot zijn 

taak, ook al zijn ze goed bedoeld. 

 

E van Eerlijkheid, Erkenning, Enthousiasme 

 Moedig uw kind en de rest van de spelers altijd aan om volgens de regels te voetballen en niet op 

onsportieve wijze. Eerlijk voetbal wordt nog altijd het meest gewaardeerd. 

 Erken de waarde en het belang van functionarissen en vrijwilligers binnen de vereniging. Zij geven 

hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken. Erken ook de trainers en leiders 

die zich vrijwillig op zaterdagen en doordeweekse trainingsdagen beschikbaar stellen om de 

spelers te trainen en te begeleiden. Bedank eens de trainer/coach en andere vrijwilligers die 

wedstrijden of andere activiteiten organiseren en leiden. 

 

R staat voor Respect, Reacties 

 Respecteer iedereen in en rondom het veld. Respecteer de jeugdige spelers van beide teams, de 

scheidsrechter, alle toeschouwers, de trainers/leiders en alle betrokkenen op dat moment. 

 Leg u direct bij de beslissingen van de scheidsrechter neer. Realiseer u hierbij dat verschillende 

mensen elke situatie ook verschillend zien. De scheidsrechter heeft het recht te beslissen zoals hij 

het ziet. Protest en reageren daarop van publiek heeft geen zin. Bovendien is dit erg vervelend voor 

de scheidsrechter, die zo vriendelijk is om in de vrije tijd een wedstrijd te komen begeleiden. En niet 

in de laatste plaats is het voor de sporters en begeleiders enorm vervelend als het publiek zich met 

de leiding van de wedstrijd gaat bemoeien. U denkt daar misschien de club mee te helpen, maar 

deze 'goed bedoelde hulp' werkt juist vaak tegen de club. Bovendien is dit voor kinderen en 

jongeren het verkeerde voorbeeld. 
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P staat voor Plezier, Positiviteit, Plek op het veld 

 Houd er rekening mee dat de spelers voor hun plezier voetballen en leg geen onnodige druk op het 

presteren van de spelers. 

 Ben positief langs de lijn en complimenteer de spelers. Dit maakt ze ‘trots’ en ze houden er dan 

veel plezier in en het is natuurlijk fijn om de spelers met plezier te zien voetballen! Spelers positief 

aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzingen geven. 

 Plek op het veld is langs de lijnen en niet in het veld. De spelers voetballen en u bent er om te 

supporteren. 

 

I staat voor Interesse 

 Zoals u zelf wel zult weten, vinden de meeste kinderen het enorm belangrijk dat hun ouders komen 

kijken naar wedstrijden. 

 Voor kinderen is het vaak vervelend om te verliezen. Dat gevoel kunt u als ouder beperken door te 

benadrukken dat kinderen toch goed gesport hebben, zonder dat ze gewonnen hebben. Denk 

hierbij aan het verschil tussen prestatie (dat wat het kind doet) en resultaat (winnen/verliezen).  

 Complimenten over inzet en sportief gedrag slaan net zo goed aan als complimenten over het 

resultaat. Probeer als ouder ook te bekijken wat al beter gaat dan de vorige keer en geef hier dan 

eens een complimentje voor. Als ouder kun je de nadruk op de beleving van het kind leggen in 

plaats van op het resultaat door na een wedstrijd te vragen of ze lekker gespeeld hebben, of ze het 

leuk vonden en niet alleen of ze gewonnen hebben. 

 

N staat voor Niet Negatief zijn & Nabesprekingen 

 Steun een kind en geef het geen negatieve kritiek als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd 

heeft verloren. Jonge kinderen voetballen voor hun plezier, houd hier rekening mee. Negatieve 

reacties = ontevreden speler(s) = grotere kans op stoppen. 

 Geef geen negatieve reacties op de scheidsrechter, dan gaan kinderen dat overnemen als ze het 

ergens mee oneens zijn. 

 Bespreek mogelijke problemen met de juiste personen (leider of coördinator)  

 

 

I van Irritatie 

 Laat niet merken als u zich ergert aan het spel of bepaalde acties van uw kind of sportgenoten. 

Zeker als u zelf sport weet u dat het niet altijd zo gaat als u zou willen. Als kinderen merken dat een 

ouder ontevreden is (door bijvoorbeeld grapjes als: 'Deze week geen zakgeld' of 'òòòh- geroep') 

dan zal dat hun spel eerder negatief beïnvloeden dan positief. 

 

A staat voor Aanmoedigen & Aanwijzingen 

 Moedig alle spelers aan. Voor (jeugdige) sporters is het fantastisch om aangemoedigd te worden. 

Het zou sneu zijn als alleen de kinderen aangemoedigd worden waarvan de ouders aanwezig zijn 

en luidkeels durven aan te moedigen! 

 Geef uw kind of andere kinderen geen aanwijzingen tijdens de training of wedstrijd. Buiten dat 

kinderen dit vaak niet waarderen, is het ook erg verwarrend om van twee verschillende personen 

aanwijzingen te krijgen. Bovendien is het voor een coach niet leuk als ouders zijn taak 'ongevraagd' 

overnemen. Heeft u interesse om de kinderen aanwijzingen te geven, vraag dan aan de 

trainer/coach of u mee kunt helpen met training geven, coachen of andere zaken. 
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De vrijwilligers 
Herpinia draait goed door zijn vele vrijwilligers, die elke week weer actief zijn met trainen, fluiten, 
onderhoud, bardienst, schoonmaak, communicatie en nog veel meer. Dit waarderen we erg en we 
willen dat ook blijven stimuleren. Veel van onze vrijwilligers komen bij onze vereniging als hun kinderen 
gaan voetballen. Anderen willen gewoon graag actief zijn bij onze vereniging omdat ze zich daartoe 
aangetrokken voelen.  
Het maakt niet uit wat de achterliggende positieve gedachte is. Feit is dat alle vrijwilligers samen met 
alle leden de basis voor v.v. Herpinia vormen. 

 
Ouders Graag Gezien 
In het voorjaar van 2010 is de werkgroep “Ouders Graag Gezien” gestart. De doelstelling van Ouders 
Graag Gezien is het optimaal informeren en betrekken van ouders bij v.v. Herpinia, zodat de kinderen 
plezierig kunnen voetballen. De werkgroep is samengesteld uit een vertegenwoordiging van ouders, 
leiders, trainers en bestuur van v.v. Herpinia. 
 
Onder andere door middel van jaarlijkse ouderbijeenkomsten voor de ouders van jeugdleden van F tm 
C probeert de werkgroep Ouders Graag Gezien hieraan invulling te geven waarbij de ouders in goed 
overleg met de leiders en trainers hun steentje bijdragen aan een goede organisatie van alle activiteiten 
en wedstrijden bij Herpinia. 
Door ouders van de jeugdleden persoonlijk en actief te betrekken bij v.v. Herpinia wordt de jeugd niet 
alleen gestimuleerd om te voetballen, maar daarbij ook ondersteund. 
 
Doelstelling;  
Doel van de bijeenkomst is ouders goed te informeren. Hierbij denken we dan aan de werkwijze in de 
komende jaargang, het maken van afspraken van de trainer/coach met de ouders, en het verdelen van 
de oudertaken voor het komende seizoen. Daarnaast geldt deze bijeenkomst als kennismaking met het 
nieuwe team. Tevens kunnen ouders hierin hun stem laten horen. Dus vindt er meteen een evaluatie 
plaats van het vorige seizoen/seizoenshelft.    
 
Aanwezigen/verantwoordelijken ouderbijeenkomst; 

 Alle ouders  

 Afgevaardigde JC en/of TC/Coördinator leeftijdsgroep 

 Begeleiding team 

 Afgevaardigde OGG 
 
Uitvoering door OGG; 

 15 min van tevoren aanwezig 

 Agenda uitgeprint bij hebben (denk aan bespreken gedragsregels, zie bijlage) 

 Notulen maken van de bijeenkomst 

 Noteren aanwezigen en afwezigen 
 
Evaluatie door OGG; 

 Notulen uitwerken 

 Notulen laten controleren door leider en coördinator 

 Notulen doorsturen naar leider die vervolgens de notulen doorzet naar de ouders. 

 Actiepunten doorzetten naar JC en TC  

 Evalueren alle ouderbijeenkomsten 
 
Van alle betrokkenen wordt een actieve rol in de ouderbijeenkomsten verwacht. 
 
Graag rekenen we ook op uw steun en inzet, vele handen maken namelijk licht werk en het is in het 
belang van uw kind! Door het verrichten van kleinere of grotere taken draagt ook U bij aan een 
positieve ontwikkeling van onze club, waarvoor bij voorbaat dank. 
 
Heeft u vragen of wilt u zich graag inzetten voor v.v. Herpinia, neem dan contact met ons op door een 
email te sturen naar oudersgraaggezien@herpinia.nl of spreek een lid van deze werkgroep hiervoor 
aan. U kunt uiteraard ook bij de jeugdcommissie uw interesse kenbaar maken. 
 

 
 

mailto:oudersgraaggezien@herpinia.nl
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Samenwerking Herpinia en OKSV 
In de loop van het seizoen 2011-2012 zijn er op bestuurlijk niveau diverse besprekingen geweest 
tussen Herpinia en OKSV uit Overlangel. Met ingang van het seizoen 2012-2013 zijn de eerste stappen 
gezet in de verdere samenwerking.  
Vanaf seizoen 2013-2014 is deze samenwerking verder voortgezet en versterkt. Waar mogelijk wordt 
gewerkt met combinatieteams van Herpinia en OKSV. Het streven is dat binnen enkele jaren beide 
jeugdafdelingen volledig worden samengevoegd en alles uit combinatie elftallen bestaat, dit zal beide 
jeugdafdelingen en uiteindelijk ook de senioren selectie elftallen alleen maar ten goede komen. 
 
Daarbij is het wenselijk om bij combinatieelftallen zowel trainers als leiders uit Overlangel als Herpen 
hierbij te betrekken. Ook zullen zij betrokken worden bij de indeling van de teams. Ten alle tijden zal  
het technisch jeugdplan als leidraad blijven gelden. 

  

 
Technisch Jeugdplan  
Door de technische commissie is een technisch jeugdplan opgesteld, een kopie hiervan is verstrekt aan 
het jeugdkader en zal ook aan de nieuwe leden van het jeugdkader worden verstrekt. Regelmatig zal 
de Technische Commissie met het jeugdkader de essentie van dit jeugdplan onder de aandacht 
brengen en hier verder invulling aan geven. 
Dit jeugdplan vindt zijn basis in onderstaand schema. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 


