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Informatiebrochure HSV De Zuidvogels  
Kabouters, seizoen 2015 – 2016 

 
Beste Kabouter en ouders/verzorgers, 
 
Welkom bij HSV De Zuidvogels.  
In deze brochure vind je informatie over: 
 

1. Voorwoord  
2. Organisatie 
3. Waarden/normen 
4. Vrijwilligersbeleid 
5. Lidmaatschap  
6. Teamsamenstelling  
7. Trainingen 
8. Wedstrijden / wedstrijdinformatie / competitie 
9. Afgelasting 
10. Spelregels  
11. Taken sectorleider 
12. Taken teamleider 
13. Selectietraining 
14. Praktische zaken 

 
Als jullie nog vragen hebben, dan hoor ik dat graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Yvette Luijer 
Sectorleider Kabouters, HSV De Zuidvogels 
kabouters@hsvdezuidvogels.nl  
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1. Voorwoord 
      Van de jeugdvoorzitter 
 

Het seizoen is al weer begonnen en iedereen heeft er weer veel zin in.  
Dit jaar hebben we voor het eerst de uitgave van dit informatieboekje.  
Het boekje bevat alle belangrijke wetenswaardigheden met betrekking tot de jeugdafdeling van HSV 
De Zuidvogels. Naast dit boekje zult u een uitnodiging krijgen voor een informatie avond. Elke 
sectorleider zal u het een en ander vertellen over de lichting waar uw zoon/dochter in speelt.  
 
We starten het seizoen met ongeveer 50 teams die wekelijks trainen en een wedstrijd thuis of uit 
zullen spelen.  
Dit vraagt weer om een goede organisatie van de club. Denk aan scheidsrechters, bezetting in het 
wedstrijdsecretariaat, een goede bezetting in de kantine, voldoende trainers, veldindeling etc. etc. 
Mijn dank gaat dan ook uit naar deze groep enthousiaste vrijwilligers die erbij betrokken zijn.  
 
Om alles goed te laten verlopen, vragen we een ieder om zich aan regels en afspraken te houden. 
Lees en bewaar dit informatieboekje goed. 
 
Wens ik ieder nog een goed voetbalseizoen. 
 
Barbara Koetze 
Jeugdvoorzitter HSV De Zuidvogels 
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2. Organisatie jeugdcommissie 

De jeugd heeft een jeugdcommissie die bestaat uit: 
 
Voorzitter  Barbara Koetze   jeugd@hsvdezuidvogels.nl  
Sectorleider A  Jan Westland   abcjunioren@hsvdezuidvogels.nl 
Sectorleider B  Jan Westland   abcjunioren@hsvdezuidvogels.nl 
Sectorleider C  Jan Westland   abcjunioren@hsvdezuidvogels.nl 
Sectorleider D  Anita Smet   dpupillen@hsvdezuidvogels.nl 
Sectorleider E  Guido van Gestel  epupillen@hsvdezuidvogels.nl 
Sectorleider F  Elske Nolles   fpupillen@hsvdezuidvogels.nl 
Sectorleider kab. Yvette Luijer   kabouters@hsvdezuidvogels.nl 
 
De sectorleider draagt zorg voor de lichting waar hij/zij verantwoordelijk voor is. De taken van de 
sectorleider worden besproken in hoofdstuk 12. 
De jeugdcommissie stelt jaarlijks een beleidsplan op met daarin doelen voor het komende seizoen. 
Deze doelen komen deels vanuit het hoofdbestuur, maar ook de jaarlijkse enquête wordt 
meegenomen. 
De jeugdcommissie komt maandelijks bij elkaar waarin elke sector wordt besproken.  
De jeugdcommissie heeft nauw contact met de technische commissie die verantwoordelijk is voor de 
organisatie bij de selectieteams.  
 
Wanneer u vragen heeft over een bepaalde sector, dan kunt u contact opnemen met de betreffende 
sectorleider. Hij/zij helpt u graag verder. 
 
Naast een jeugdafdeling waarin de jongens worden vertegenwoordigd, kent HSV De Zuidvogels een 
vrouwenafdeling. Wilt u informatie, dan kunt u contact opnemen met Petra Bunschoten 
vrouwen@hsvdezuidvogels.nl  
 
Naast de jeugdcommissie bestaan er nog meer commissies. Deze kunt u terugvinden op de 
contactpagina van HSV De Zuidvogels. 
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3. Normen/waarden 

 
Voor ieder lid, begeleider en ouder, kortom iedereen die op de velden van HSV De Zuidvogels komt, is 
het van belang te weten hoe zaken zijn geregeld en welk gedrag van hem/haar wordt verwacht. 
 
A junioren tot en met de D pupillen: 
Elk team heeft een teamreglement (zie hoofdstuk 4) die hetzelfde is voor elk team. De trainer/leider 
hanteert deze regels. Naast het teamreglement heeft de trainer/leider de mogelijkheid om nog een 
aantal losse teamregels op te stellen. De leider/trainer zal deze aan het begin van het seizoen kenbaar 
maken. 
 
Hiernaast zijn er algemene regels, de gedragsregels, die bij de vereniging gelden om het een en ander 
in goede banen te leiden. Zonder vaste afspraken en regels ontstaat immers snel een rommelige 
situatie die voor spelers, leiders en trainers en ouders nadelig werkt. 
Onduidelijkheden voor u of uw kind kunnen worden opgelost door het vragen van informatie. Deze 
informatie kunt u verkrijgen bij trainers, leiders, sectorleiders of bestuursleden. Zij zullen graag bereid 
zijn om toelichting te geven. 
 
Naast de officiële statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging zijn deze afspraken 
vastgelegd in deze NormZuid. In NormZuid hebben we de gedragsregels, waarden en normen voor 
ons handelen vastgelegd en met elkaar afgesproken deze te zullen nakomen. En zo nodig er elkaar op 
aan te spreken. 
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4. Teamreglement 

Voor de A junioren tot en met de kabouters wordt er dit jaar een teamreglement opgesteld. De 
commissie normen/waarden heeft deze afgelopen seizoen ontwikkeld samen met trainers en leiders 
uit de betrokken lichtingen. 
 
In het reglement zijn regels en afspraken opgenomen die door HSV De Zuidvogels zijn bepaald.  
Te denken valt aan gele/rode kaarten, training, verzamelen wedstrijden, douchebeleid, omgang met 
materialen, clubtenue enz.  
Deze regels en afspraken gelden voor elk jeugdteam. Je leider/trainer heeft de mogelijkheid om daar 
zelf afspraken aan toe te voegen. 
Aan het begin van het seizoen wordt het reglement met de leider van je team besproken.  
 
 

5. Vrijwilligersbeleid 

 
Vrijwilligers binnen HSV De Zuidvogels 

Er is binnen HSV De Zuidvogels een grote groep vrijwilligers, die er gezamenlijk voor zorgt dat alle 

leden kunnen voetballen. Het faciliteren van de velden, de kleedkamers en de kantine met achter de 

schermen een grote logistieke organisatie, allemaal zeer belangrijke taken om de vereniging goed te 

laten functioneren voor nu en in de toekomst. Door meer betrokkenheid en verbondenheid zal het 

verenigingsleven nog gezonder en bloeiender worden.  

Door de groei van het aantal leden en de uitbreiding van de activiteiten, hebben we op diverse 

afdelingen een groot tekort aan vrijwilligers. Ieder jaar wordt het lastiger om alle taken binnen de 

vereniging te vervullen en zien we er steeds meer wordt verwacht van bestaande vrijwilligers. We 

gaan daarom tijdens het seizoen 2015 – 2016 spelende leden en ouders van onze jongere leden 

verplichten om een (beperkt) aantal taken uit te voeren en/of te ondersteunen tijdens activiteiten. 

Meer informatie hierover en wat er van spelers en ouders wordt verwacht, zal toegelicht worden 

tijdens de informatie avond aan het begin van het seizoen. 
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6. Lidmaatschap 

aanmelden    
Het aanmelden van een nieuw lid gaat m.b.v. het digitale aanmeldingsformulier. Dit formulier kunt u 
vinden op onze website. Op het aanmeldingsformulier staat precies aangegeven hoe de aanmelding 
verder verloopt. 

  

contributie   
De contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de Algemene Vergadering.  
Op de website kunt u lezen welk bedrag er voor dit seizoen geldt. 
Bij de contributie is inbegrepen: 1 keer trainen, op zaterdag een wedstrijd en het lenen van het 
wedstrijdtenue. Trainingskleding, scheenbeschermers en voetbalschoenen dienen zelf aangeschaft te 
worden. 

  
wijziging in de gegevens 
Het kan voorkomen dat er gegevens van uw zoon/dochter veranderen  bijv. een  e-mailadres, 
huisadres of telefoonnummer. Wijzigingen kunt u doorgeven aan de secretaris van HSV De 
Zuidvogels. Dit kan per mail secretaris@hsvdezuidvogels.nl  of schriftelijk naar HSV De Zuidvogels, 
Postbus 312, 1270 AH Huizen.  
 
afmelden 
Het afmelden van een lid gaat m.b.v. het afmeldingsformulier. Dit formulier kunt u downloaden van 
de website. Leden die zich willen afmelden moeten dit minimaal 1 maand voor het einde van het 
seizoen doen, dus uiterlijk voor 1 juni. 
 
overschrijvingen 
Sommige spelers gaan na een seizoen bij een andere vereniging spelen. Er is dan een overschrijving 
nodig, vanuit KNVB zijn hierover afspraken en is een verplichte procedure. Elk spelend lid of diegene 
die de afgelopen 3 jaar ergens gespeeld heeft, heeft te maken met deze procedure. Hoe gaat dat in 
z’n werk? We onderscheiden: 
-        Pupillen naar Zuidvogels 
-        Pupillen naar een andere vereniging 
  
Pupillen naar Zuidvogels 
De pupillen moeten bij hun vorige vereniging vragen naar een “Verklaring speelgerechtigdheid 
pupillen”. Deze pupillenverklaring dient gelijk met de aanmelding bij Zuidvogels te worden 
ingeleverd. Voor D-pupillen is ook de huidige spelerspas nodig. 

 
Pupillen naar een andere vereniging 
Pupillen die naar een andere vereniging gaan, kunnen met vermelding van naam en geboortedatum 
een pupillenverklaring opvragen via een e-mailbericht aan secretaris@hsvdezuidvogels.nl  
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7. Teamsamenstelling 

Een team bestaat in de regel uit 6 spelers. De teams worden ingedeeld op geboortejaar.  
Voor 2015-2016 zijn de oudste spelers geboren in 2009 en de jongste spelers in 2010-2011. 
 
De teams worden aan het eind van de open trainingen ingedeeld door de sectorleider in overleg met 
de trainers. 
Na de winterstop bestaat er een mogelijkheid dat er wordt geschoven in de indeling. Dit in verband 
met de verschillen die ontstaan binnen de teams welke op voorhand nog niet zichtbaar zijn.  
 
Meisjes vanaf 8/9 jaar hebben bij ons de keuze waar ze willen voetballen; de jongens of de meisjes 
afdeling. Zijn ze jonger dan komen ze in een gemengd team bij de jongensafdeling. 
 

8. Trainingen 

Elk team krijgt minimaal 1 keer per week training.  
De Kabouters vallen onder Coerver Coaching trainingsschool van Rainel Woerdings. Zij trainen op 
woensdagmiddag van 15:00 – 16:00.  
  
In vakantieperiodes kan de trainer afwijken van de trainingstijd. 
Het afmelden van een Kabouter gebeurd altijd per mail naar de trainer  
 
De spelers komen in hun eigen trainingskleding. In de winterperiode wordt een trainingspak 
geadviseerd. Het dragen van scheenbeschermers is verplicht. 
 

9. Wedstrijden / competitie / wedstrijdinformatie 

wedstrijden 
Wekelijks spelen de kinderen een wedstrijd op zaterdag. Een wedstrijd wordt gespeeld op een van 
onze ZuidCourts en duurt 2 x 15 minuten.  
Wedstrijdkleding (broek, shirt en sokken) wordt in bruikleen door de club aangeboden.  
Het is niet toegestaan om de kleding m.u.v. de sokken mee naar huis te nemen. Alle kleding gaat 
wekelijks mee met een ouder en wordt gewassen. De kleding wordt binnenstebuiten op 40 graden 
gewassen en mag niet door de droger. Aan het eind van het seizoen levert de leider de tas met 
kleding weer in.  
Voor en na de wedstrijd kunnen spelers zich omkleden in de kleedkamer. Douchen na de wedstrijd 
heeft de voorkeur, gebruik slippers vanuit hygiënisch oogpunt. 
 
competitie 
Zowel de jongste als oudste Kabouters spelen een najaars- en voorjaarscompetitie. Wedstrijden zijn 
thuis bij HSV De Zuidvogels. 
 
  



 HSV DE ZUIDVOGELS 
                       Opgericht 15 april 1928 

 
 
De najaarscompetitie start in september en eindigt in december voor de winterstop. Jouw team 
speelt dan 1 of 2 wedstrijden tegen elke tegenstander in jullie poule. Het team dat de meeste punten 
haalt wordt kampioen van de poule.  
Na de winterstop volgt de voorjaarscompetitie. Deze start in januari en eindigt in mei. Het beste 
team uit de poule wordt kampioen van de poule. 
 
wedstrijdinformatie 
Informatie over de wedstrijden van jouw team zoals: speeldata, aanvangstijden, tegenstanders en 
uitslagen van gespeelde wedstrijden, is te vinden op onze eigen website 
www.hsvdezuidvogels.nl/programma. 
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10. Afgelasting  

training 
Het niet doorgaan van een training wordt zoveel mogelijk beperkt. In het algemeen zijn de redenen 
om een training niet door te laten gaan: schoolvakanties, de weersomstandigheden of afwezigheid 
van de trainer. Weersomstandigheden waaronder niet getraind wordt zijn: een KNMI weeralarm; 
onweer; heftige windstoten; sneeuwval en/of vorst.  
 
Indien besloten wordt om een training af te gelasten, dan wordt dit besluit uiterlijk op de dag   
genomen door de trainer. De ouders/spelers worden dan hierover geïnformeerd.  
Communicatie vindt per email plaats, daarnaast zal een bericht op de site www.hsvdezuidvogels.nl 
worden geplaatst. Beide worden verzorgd door de sectorleider. 
 
De ouders/spelers worden geadviseerd, met name bij slecht weer, altijd ’s middags email of de 
website van Zuidvogels te controleren, zodat je niet voor niets naar het veld komt.  
Het besluit tot afgelasten wordt per trainer genomen en kan dus verschillen.  
 
wedstrijden 
Een afgelasting kan op twee manieren; door de club zelf of door de KNVB 
Bij slecht weer (forse regen/vorst/sneeuw) worden de velden op zaterdagochtend (om 8:00 uur) 
gekeurd. In verband met het kunstgras wordt er altijd gevoetbald alleen als er sneeuw op de Courts 
ligt, dan niet.  
Indien besloten wordt om de velden af te keuren, dan wordt dit via email en via 
www.hsvdezuidvogels.nl  gecommuniceerd. De teamleider wordt op de hoogte gesteld en deze 
informeert de rest van het team. 
 
Een algehele afgelasting wordt bepaald door de KNVB. Een algehele afgelasting wordt vermeld op de 
website van HSV De Zuidvogels.  
Bij een algehele afgelasting door de KNVB is dit ook op teletekst te vinden, op pagina 603. Zuidvogels 
valt onder ‘West1 Cat B’.   
 
In principe geldt dat als je niets hoort, de training en/of wedstrijden doorgaan. In geval van slecht 
weer kijk dan altijd even naar je email of de website van Zuidvogels.  
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11. spelregels 

Spelregels zijn afspraken die we met z’n allen hebben gemaakt om te zorgen dat een wedstrijd goed 
verloopt. Voor pupillen gelden niet altijd dezelfde regels als bij het ‘volwassen’ voetbal. 
 
Aantal spelers 
De Kabouter teams spelen 5 tegen 5. Er staan 4 veldspelers en een keeper in het veld. De 
leider/trainer mag de spelers altijd wisselen, als hij maar zorgt dat er niet meer dan 5 spelers in het 
veld staan. Als je gewisseld bent, mag je later in de wedstrijd opnieuw meespelen. 
 
Speelduur  
Wedstrijdduur: Kabouters: 2x15 minuten, 5 minuten drinkpauze. 
 
Spelregels Kabouters  
Hieronder een aantal regels en ook de aanpassingen die de Kabouters hebben. 

 Er wordt in ZuidCourts gespeeld 

 De spelers starten vanaf het eigen goal 

 Na het scoren wordt de aftrap vanaf het midden genomen 

 We hebben geen hoekschop 

 De bal gaat niet uit 

 De buitenspelregel wordt niet toegepast. 

 Een team heeft 4 veldspelers en 1 keeper. Het minimale aantal spelers is 5. Het doorlopend 
wisselen is toegestaan. 

 De keeper mag een doeltrap ook werpen of uit de handen schieten. 

 Het thuisspelend team verzorgt de limonade, fluit, bal en scheidsrechter. 
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12. taken sectorleider 

De sectorleider valt hiërarchisch onder het jeugdbestuur (jeugd voorzitter). 
 
omschrijving van de functie 
De sectorleider is het eerste aanspreekpunt voor algemene aangelegenheden binnen de 
leeftijdscategorie waarbinnen de functie wordt uitgeoefend. Hij of zij heeft frequent contact met 
trainers en leiders binnen de leeftijdscategorie. 
 
taken en verantwoordelijkheden: 
1. coördineert de wedstrijden binnen de betreffende sector.  Alle wedstrijden voor de komende 2 a 

3 weken staan vermeld op onze eigen website. De leider van een team houdt dit in de gaten en 
licht zijn eigen team in. Een wedstrijdwijziging verloopt via de sectorleider.  

2. is aanspreekpunt van hoofd wedstrijdzaken betreffende de onderlinge wedstrijden. Een team 
kan vragen om een oefenwedstrijd te spelen tegen een ander team (van Zuid of van een andere 
club). In overleg wordt deze wedstrijd dan geregeld. De ervaring is dat hier niet zoveel gebruik 
van wordt gemaakt. 

3. adviseert en deelt in overleg met de trainer de teams in. 
4. verzorgt de teams van leiders en in overleg de trainers. De definitieve lijst met leiders moet aan 

het secretariaat worden doorgegeven. 
5. verzorgt de informatie voor website en aanspreekpunt jeugdbestuur voor externe communicatie. 
6. houdt indien van toepassing wachtlijst bij en informeert ouders hierover. 
7. houdt ledenmutaties bij en geeft wijzigingen door aan de ledenadministratie.  
8. is voorzitter van het lichtingsoverleg. Dit vindt ongeveer 2 a 3 keer per seizoen plaats 

(september, januari en aan het einde van het seizoen).  
9. is regelmatig op zaterdagen bij de wedstrijden aanwezig. 
10. ondersteunt vanuit de lichting aan het einde van het seizoen mee om alle wedstrijdkleding 

ingeleverd te krijgen. Helpt bij het begin van het seizoen bij het uitdelen hiervan. 
11. houdt zich op de hoogte van langdurige blessures/ziekte en verzorgt in overleg met de 

jeugdcommissie voor een kleine attentie. 
12. stelt de jeugdcommissie onverwijld in kennis van alle onregelmatige handelingen die door 

jeugdspelers, leiders, trainers en ouders uit zijn sector zijn gepleegd. 
13. Toernooien thuis en uit. Uitnodigingen komen via de club of het bestuur. Elk team speelt 1 

thuistoernooi en 1 uittoernooi. Vaker mag, maar maximaal 3 tot 4 toernooien. 
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13. taken teamleider 
Elk team heeft een leider, dit is vaak een ouder uit een team. Hij /zij is het eerste aanspreekpunt voor 
het team. Ouders en spelers kunnen bij de leider terecht voor uiteenlopende vragen.  
 
De leider krijgt aan het begin van het seizoen de kledingtas en is daarvoor verantwoordelijk. 
Aan het eind van het seizoen wordt alles weer ingeleverd.  
De leider stuurt wekelijks een mail met daarin informatie over de wedstrijd die zaterdag gespeeld 
wordt. In de mail staat informatie over de verzameltijd en plaats.  
Wanneer een speler niet aanwezig kan zijn, wordt de leider ingelicht. Hij/zij gaat in overleg met de 
andere leiders en/of sectorleider op zoek naar een vervangende speler. 
 
Bij een wedstrijd zal je zelf zorg moeten dragen voor een scheidsrechter. Dit kan een ouder, opa of 
oudere broer/zus zijn. In de praktijk zie je bij diverse teams dat ze een rouleerschema aan houden. Zo 
komt een ieder een keer aan de beurt. De vereniging zet ook jeugdspelers in om te fluiten. Doordat 
de tijden vaak tegelijk vallen met de eigen wedstrijden, komt het niet vaak voor. 
 
Bij een thuiswedstrijd haal je een bal en fluit bij het wedstrijdsecretariaat als je de eerste wedstrijd 
van het veld hebt. Speel je later, dan kan het zijn dat deze nog op het veld aanwezig zijn. 
Na afloop moet je de stand bij een thuiswedstrijd doorgeven aan de sectorleider en er staat een kan 
met limonade klaar in de kantine.  
 
De Kabouters zitten in kleedkamer 15 en 16. 
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14. Selectietrainingen 

Iedere jeugdspeler kan in aanmerking komen om in de selectieteams te voetballen. Hiervoor is een 
aparte procedure opgezet die hieronder kort wordt toegelicht. 
 
De selectie bestaat uit 2 procedures: de open selectie trainingen (OST) en de selectietrainingen 2015-
2016 (ST2013-2014).  
 
Open Selectie Training (OST) 
De OST is voor de niet-selectie spelers. De OST is in maart en zijn 2 trainingen. Tijdens de OST wordt 
er door de selectie- en jeugdtrainers geselecteerd op: Snelheid, Inzicht, Coördinatie en Techniek.  
Tijdens deze OST kunnen spelers zich dusdanig onderscheiden dat ze zullen worden uitgenodigd om 
in de maand april 1 keer met de selectie mee te trainen. De dag van meetrainen is in overleg met de 
selectietrainer en de ouders/speler. 
 
Selectie Training (ST) 
In de maand mei volgen de Selectie trainingen. De sectorleider nodigt kinderen uit die een kans 
hebben om in een selectieteam te mogen spelen. Voor deze trainingen ontvangen de spelers en 
ouders een aparte uitnodiging. 
Eind mei wordt de selectie bekende gemaakt, de afgevallen spelers worden bij een recreanten team 
ingedeeld door de sectorleider. 
 

15. Praktische zaken 

 Op www.hsvdezuidvogels.nl  is allerlei informatie te vinden over de vereniging. Ook vind je 
hier bijvoorbeeld de teamindeling, het wedstrijdschema en informatie over afgelaste 
wedstrijden en trainingen. 

 

 HSV De Zuidvogels heeft een kledinglijn. Op de website kun je hier meer informatie over 
vinden. 
 

 Wil je als ouders helpen bij activiteiten, dan kun je dit aangeven bij de sectorleider. 
 

 

 
  
 
 

 

http://www.hsvdezuidvogels.nl/

