
Informatiebulletin 

 

Jeugdafdeling 

  

v.v. Herpinia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seizoen 2015 - 2016 

 
 
 
 



Seizoen 2015-2016     
 

 
   

Aan: Jeugdleden Herpinia en OKSV  
 Ouders/Verzorgers jeugdleden Herpinia en OKSV 

Leden van het jeugdkader Herpinia en OKSV 
 
 
In de eerste plaats wil de jeugdcommissie de nieuwe leden binnen ons jeugdkader en 
al onze nieuwe jeugdleden van harte welkom heten bij de jeugdafdeling van Herpinia. 
Wij hopen dat jullie het komende seizoen met veel inzet en plezier binnen de 
jeugdafdeling van Herpinia zullen werken en spelen. Veel succes! 
 
Het begin van de nieuwe voetbalcompetitie komt er al weer heel snel aan. De 
jeugdcommissie wil iedereen via dit informatiebulletin op de hoogte brengen van een aantal 
zaken, dat belangrijk is om het nieuwe voetbalseizoen zo goed mogelijk van start te kunnen 
laten gaan. 
 

1) Inhoud 

2) Samenwerkingsverband Herpinia – OKSV ........................................................................ 3 

3) Jeugdcommissie .................................................................................................................. 3 

4) Planning augustus / september 2015 ................................................................................... 4 

5) Speeldagenkalender Veld- en zaalcompetities 2015-2016 ................................................. 5 

6) Kledinglijn v.v. Herpinia .................................................................................................... 5 

7) Mini-pupillen Herpinia ....................................................................................................... 5 

8) v.v. Herpinia zoekt nog nieuwe leden voor het jeugdkader ................................................ 6 

9) Grote Club Actie 2015 ........................................................................................................ 7 

10) Internet ............................................................................................................................ 7 

11) Uitnodiging Ouderbijeenkomsten Herpinia jeugd .......................................................... 8 

 
  



Seizoen 2015-2016     
 

 
   

 

2) Samenwerkingsverband Herpinia – OKSV 
 
Ook in het seizoen 2015-2016 gaan de jeugdafdelingen van Herpinia en OKSV verder met 
de samenwerking.  

Voor het komende seizoen betekent dit concreet dat OKSV een eigen F en A team zal 
samenstellen. Deze teams trainen en spelen volledig in Overlangel, onder de vlag van 
OKSV, de organisatie en begeleiding hiervan berust volledig bij OKSV. 

De overige spelers/speelsters van OKSV worden ingedeeld in teams van Herpinia. Deze 
teams trainen en spelen hun thuiswedstrijden volledig in Herpen, in de kleuren en onder de 
vlag van Herpinia, de organisatie en begeleiding hiervan berust volledig bij Herpinia. 

  

3) Jeugdcommissie 
 
De volgende personen vormen in het seizoen 2015-2016 het jeugdbestuur: 
 
René van Summeren  voorzitter 
Willie de Veer   lid bestuur en contactpersoon Ouders Graag Gezien 
Patrick Schoenmakers  lid bestuur 
 
Technische Commissie Jeugdafdeling 
Sinds een aantal jaren is binnen de jeugdafdeling van Herpinia de technische commissie 
jeugdzaken actief. Deze commissie, die ook zitting heeft in de totale Jeugdcommissie, heeft 
zich ten doel gesteld de jeugdafdeling van Herpinia op een zo goed mogelijke manier te laten 
werken d.m.v. het coördineren van de totale gang van zaken binnen de jeugdafdeling op 
technisch gebied.  
Dit houdt o.a. de volgende zaken in: 

 indeling spelers en jeugdkader 

 coördineren opleidingen, zowel intern als extern 

 vraagbaak en ondersteuning van het jeugdkader 

 aanspreekpunt voor allerlei zaken, die te maken hebben met het technisch 
functioneren van alle jeugdteams van v.v. Herpinia 

De technische commissie bestaat uit de volgende personen met hun taken: 
 

Naam Taak Telefoonnr. 

Harry Bouquet Voorzitter TC-Jeugd  411222 

Berry Hoefnagels Coordinator A - B 0614158402 
Marco van den Berg Coördinator C 0623959217 

Antoon Bosch Coördinator D en Meisjes 411481 

Jan van Aar Coördinator E – F – mini F 422778 

Peter van de Hoogen Samenwerking OKSV 413361 

Mark van der Velden lid TC 0654940749 

  

Wedstrijdsecretariaat jeugdafdeling 
Het wedstrijdsecretariaat van de jeugdafdeling wordt door twee personen beheerd: Koen 
van Hal en Corina Verwijst.  De coördinatie van de clubscheidsrechters wordt verzorgd 
door Peter Kuijpers. 
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4) Planning september 2015 
 
Vriendschappelijk 

2-sept 19:00 Herpinia-OKSV C1 Ewijk C1 

5-sept 14:30 Toxandria A1 Herpinia A1 

16-sept 19:30 Mill A1 Herpinia A1 

23-sept 19:30 Herpinia A1 MOSA A1 

 
Beker-  Competitiewedstrijden 

 De bekerwedstrijden vinden plaats op 5, 12 en 19 september. 

 
 

 
 

 

Datum Nummer Thuis team Uit team Tijd

5-9-2015 32615 Herpinia A2 SIOL A1 15:00

5-9-2015 33008 Avesteyn B2 ST Herpinia/OKSV B1 15:00

5-9-2015 33534 SV Venray MA1 Herpinia MA1 15:00

5-9-2015 33662 ST Herpinia/OKSV C1 OSS'20 C3 13:00

5-9-2015 34486 Berghem Sport D5 ST Herpinia/OKSV D2 10:30

5-9-2015 34688 ST Herpinia/OKSV D1 DAW D3 12:00

5-9-2015 35216 DSV MC1 Herpinia MC1 13:00

5-9-2015 36120 ST Herpinia/OKSV E1 ST De Willy's/SC. St. Hubert E2 10:30

5-9-2015 37116 ST Herpinia/OKSV F1 ST Ravenstein/SDDL F1 9:30

5-9-2015 37655 ST OKSV/Herpinia F3 HBV F2G 9:30

5-9-2015 37656 Nulandia F3 ST Herpinia/OKSV F2 10:00

zaterdag 5 september 2015

12-9-2015 32751 DAW A3 Herpinia A2 14:45

12-9-2015 32890 Herpinia A1 OSS'20 A2 14:30

12-9-2015 33332 ST Herpinia/OKSV B1 Prinses Irene B2 14:30

12-9-2015 33555 Herpinia MA1 ST Estria/GVV'57/SCV'58 MA1 14:30

12-9-2015 33933 Margriet C3 ST Herpinia/OKSV C1 13:00

12-9-2015 34874 ST Herpinia/OKSV D2 DAW D4 10:30

12-9-2015 34944 Odiliapeel/Braks Gro D1 ST Herpinia/OKSV D1 12:00

12-9-2015 35271 Herpinia MC1 ST GVV'57/Estria/SCV'58 MC1 12:00

12-9-2015 36490 Achilles Reek E2 ST Herpinia/OKSV E1 9:00

12-9-2015 37251 DAW F3 ST Herpinia/OKSV F1 9:00

12-9-2015 37829 ST Herpinia/OKSV F2 EVVC F2 9:30

12-9-2015 37886 SIOL F4 ST OKSV/Herpinia F3 9:00

zaterdag 12 september 2015

19-9-2015 32762 SES A1 Herpinia A1 14:30

19-9-2015 32845 Herpinia A2 Olympia'18 A3 15:00

19-9-2015 33478 DAW B3 ST Herpinia/OKSV B1 13:00

19-9-2015 33562 ST HRC'27/Stormvogels'28 MA1 Herpinia MA1 13:45

19-9-2015 34157 ST Herpinia/OKSV C1 DAW C2 13:00

19-9-2015 35005 GVV'57 D2 ST Herpinia/OKSV D1 10:00

19-9-2015 35090 Margriet D8M ST Herpinia/OKSV D2 11:30

19-9-2015 35316 HBV MC1 Herpinia MC1 13:45

19-9-2015 36816 ST Herpinia/OKSV E1 Hapse Boys E2 10:30

19-9-2015 37298 UDI'19/Beter Bed F6G ST Herpinia/OKSV F1 9:00

19-9-2015 38328 ST Herpinia/OKSV F2 FC Uden F4 9:30

zaterdag 19 september 2015
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 Zaterdag 26 september begint de competitie voor alle teams.  
 
Trainingen 

a. Trainingen  
Vanaf 1 september starten de trainingen volgens het trainingsschema op de website. 

 
b. Keeperstrainingen 

Wanneer de trainingen van de teams zijn begonnen, zullen de keeperstrainers in overleg 
gaan met de jeugdkeepers en de teamtrainers. Tijdens dit overleg zal afgesproken worden 
op welke avond en op welk tijdstip de keeperstrainingen zullen worden gegeven.  
 

5) Speeldagenkalender Veld- en zaalcompetities 2015-2016 
 

Hieronder het programma van de KNVB van wedstrijddagen (WD) voor de veldcompetities 
en zaal in najaar en voorjaar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
winterzaalvoetbal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) Kledinglijn v.v. Herpinia 
 
Vorig seizoen is Herpinia gestart met de verkoop van een nieuwe kledinglijn. 
Deze kledinglijn is op bepaalde momenten in het jaar te bestellen. Voor meer informatie over 
de kledinglijn en hoe en welke kleding je allemaal kunt bestellen; zie www.herpinia.nl (link). 
Het beheer van de kledinglijn van Herpinia zal dit seizoen worden verzorgd door Geertje van 
Griensven en Joke van Bergen.  
Voor vragen betreffende de kledinglijn, kun je contact opnemen met Geertje van Griensven, 
tel. 413335 
 

7) Mini-pupillen Herpinia 

http://www.herpinia.nl/images/pdf/trainingsschema.pdf
http://www.herpinia.nl/
http://www.herpinia.nl/nieuwsarchiefmenu/2806-bestellen-kleding-van-de-kledinglijn
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Binnen de voetbalsport is een leeftijdsgroep die bestaat uit kinderen in de leeftijd van 4 
jaar tot 6 jaar. Kinderen in de betreffende leeftijd zijn officieel nog niet speelgerechtigd om 
bij de KNVB wedstrijden te voetballen, maar kunnen wel bij Herpinia terecht om leuke en 
gerichte trainingen te volgen welke passen binnen deze leeftijdscategorie.  
De beginnende kneepjes van het voetbalspel zullen stap voor stap worden bijgebracht. Niet 
alleen spelenderwijs leren omgaan met de bal, maar ook goed omgaan met elkaar zoals dat 
in een teamsport hoort. Respect voor elkaar en de tegenstander!  
Tijdens de trainingen, die ongeveer een uur duren, leren de kinderen op een speelse wijze 
“een te worden met de bal”, onder begeleiding van een trainer. Mogelijk dat we ook als team 
op zaterdag toernooitjes spelen tegen andere verenigingen.  

Ben je geïnteresseerd om te komen voetballen bij Herpinia, kun je je aanmelden door een 
het aanmeldingsformulier  in te vullen en in te leveren bij Mark Dekkers. Hierna zal de 
aanmeldingsprocedure in gang worden gezet. 

8) v.v. Herpinia zoekt nog nieuwe leden voor het jeugdkader 
 
Helaas is het tot op heden nog niet gelukt om voor alle teams voldoende begeleiding/trainers 
te vinden. De Technische Commissie heeft haar uiterste best gedaan om dit zo goed 
mogelijk in te vullen. 
Vandaar doet de jeugdcommissie van Herpinia via deze weg een oproep! 
Om alle spelers hun trainingen en wedstrijden te kunnen laten spelen zijn wij nog op zoek 
naar trainers en leiders. Heb jij interesse om een team bij Herpinia te trainen op een avond of 
te begeleiden op zaterdag? Laat dit ons dan weten!  
Weet je iemand anders die wellicht interesse heeft? Laat ons dit dan ook weten, zodat wij 
diegene kunnen benaderen. 
 
Wanneer we niet voldoende begeleiding kunnen vinden voor een team, kunnen de spelers 
en/of speelsters helaas niet trainen of wedstrijden spelen. 
Heb je interesse neem dan contact op met de voorzitter van de TC: Harry Bouquet (0486-
411222). Dit kan al door een mailtje te sturen naar jeugd@herpinia.nl 
  

http://www.herpinia.nl/images/pdf/aanmeldformulier.pdf
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9) Grote Club Actie 2015                                             
 
 
Jaarlijks neemt Herpinia jeugdafdeling deel aan de Grote Clubactie. Een welkome aanvulling 
voor de kas van onze jeugdafdeling. Aan alle teams wordt hun inzet gevraagd om deze actie 
wederom 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. 
Bij de D-, E- en F-pupillen zal tijdens de ouderbijeenkomsten gevraagd worden of 1 ouder per 
team zich willen inzetten om de verkoop bij het team te begeleiden.  
Zaterdag 19  september start voor Herpinia de Grote Clubactie. Op deze dag krijgen de 
kinderen de inschrijfboekjes mee. Het is de bedoeling om de verkoop zoveel mogelijk via een 
automatische machtiging verloopt. 

 
Taakomschrijving coördinator (ouder) Grote Clubactie per team 

 

 Uitleg geven aan de kinderen wat het doel is van de Grote Clubactie en hoe de loten 
verkocht moeten worden.  

 Uitleg geven aan de ouders, zodat zij de kinderen kunnen stimuleren. 

 Zorg dragen dat alle kinderen de intekenlijsten en het geld voor de contante loten 
inleveren bij de coördinator. 

 Totaal overzicht van de verkoop van het team maken. 

 De intekenlijsten en het geld overdragen aan de coördinator GCA van Herpinia.. 

10)  Internet 
 
Iedereen weet natuurlijk dat de Internetsite van Herpinia, www.herpinia.nl , op volle toeren 
draait. De beheerder van de site is Hans School. Op de site staat informatie over Herpinia en 
dan zeer zeker ook van de jeugdafdeling. Ook het komende seizoen zal veel informatie 
vanuit Herpinia op het Internet te zien en te lezen zijn. Houd de site dus regelmatig in de 
gaten! Ook heeft de jeugdafdeling van Herpinia een eigen e-mailadres: jeugd@herpinia.nl. 
Hiervan kan gebruik gemaakt voor vragen/opmerkingen mocht een leider of trainer door 
vakantie of andere omstandigheden niet bereikbaar zijn. 
Daarnaast wordt sinds vorig seizoen in het clubhuis informatie weergegeven op het 
beeldscherm, dat boven de ingang tot de bestuurskamer hangt. Kijk ook hierop wanneer je in 
het clubhuis bent, zodat je ook via dit kanaal de laatste Herpinia-mededelingen tot je kunt 
nemen. 
 

 
 
Door je te registeren op www.voetbal.nl kun je favorieten clubs en/of teams aanleggen en zie 
het programma’s , uitslagen en standen. Tevens zijn de afgelastingen te zien. 
  

http://www.herpinia.nl/
mailto:jeugd@herpinia.nl
http://www.voetbal.nl/
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11)  Uitnodiging Ouderbijeenkomsten Herpinia jeugd 
Herpinia; Samen werken aan een betrokken club mensen 
 
Geachte ouders, 
 
in het kader van “Ouders graag gezien” willen wij u uitnodigen voor de 
aftrap van het nieuwe voetbalseizoen door middel van een ouderbijeenkomst per team. Deze 
bijeenkomst is bedoeld voor ouders, leiders en trainers om per team het nieuwe seizoen te 
bespreken en ervaringen van vorig seizoen(en) te evalueren. Maar ook wil Herpinia u graag 
nader informeren over diverse ontwikkelingen binnen de vereniging en het team, afspraken 
maken voor het komende seizoen etc. Uiteraard krijgen de aanwezige ouders de 
mogelijkheid vragen te stellen.Deze bijeenkomst zal begeleid worden door een lid van de 
werkgroep “Ouders graag gezien”. Ook zal deze persoon zorgen voor het opstellen van de 
notulen, die daarna via de leiders zullen worden verspreid. Eventuele actiepunten voor 
Technische Commissie of Jeugdbestuur zullen door hen doorgeleid worden. 
 
Daarom zien wij u graag volgens onderstaande planning in het clubhuis van Herpinia. De 
bijeenkomst zal naar onze inschatting ongeveer 45 minuten duren. 
 

Dag Datum Tijdstip Team 

Maandag 07 september 20.30 uur Ouderbijeenkomst C1 

Maandag 14 september 20.30 uur Ouderbijeenkomst MC 

Maandag 14 september 19.00 uur Ouderbijeenkomst D1 

Maandag 14 september 19.45 uur Ouderbijeenkomst D2 

Maandag 07 september 19.45 uur Ouderbijeenkomst E1 

Maandag 21 september 19.45 uur Ouderbijeenkomst F1 

Maandag 21 september 20.30 uur Ouderbijeenkomst F2 

 
 
Let op: dit is een voorlopige indeling en planning.  Vriendelijk verzoeken wij u de 
website regelmatig te controleren of deze planning nog eventueel is gewijzigd. 
 
Mede in het belang van uw kind, rekenen wij op uw komst. Mocht u onverhoopt toch 
verhinderd zijn, dan graag afmelden bij de leider van het team. 
Voor de B- teams, en A-team zijn geen ouderbijeenkomsten gepland.  
 
Tot slot 
Mochten er naar aanleiding van deze informatie nog vragen zijn, dan kunnen deze altijd bij 
de leden van het jeugdbestuur (voor algemene zaken) of bij de coördinatoren van de 
technische commissie (voor technische zaken) gelegd worden. Stel deze evt. vragen bij de 
juiste persoon, zodat een snelle afhandeling kan gebeuren. 
 
We willen er iedereen op wijzen dat de in dit schrijven gegeven informatie eventueel 
nog tot veranderingen kan leiden door wijzigingen en onvoorziene omstandigheden. 
Wij vragen uw begrip hiervoor. 
Verder hopen we dat de accu aan het einde van de vakantie weer voldoende is opgeladen, 
zodat met frisse moed aan het nieuwe voetbalseizoen 2015-2016 kan worden begonnen. 
 
Jeugdcommissie v.v. Herpinia  


