S.V. HEETEN
Informatie voor ouders/verzorgers pupillen: D-E-F- 4 tegen 4 - trainingsgroep.
Aanspreekpunten pupillen.
Zie de informatie op: www.svheeten.nl / informatie / bestuur en commissies
Het voetbalseizoen (globale indeling)
 Najaarsveldcomp.:
1e (hele) weekend van september tot december.
 Zaalcompetitie:
Begin december t/m februari 4 competitiezaterdagen.
De rest van de zaterdagen wordt er getraind in de hal in Heeten.
 Voorjaarsveldcomp.:
Eind febr. tot begin mei. Aansluitend enkele toernooien
Met (meestal) als afsluiting ons eigen pupillentoernooi op 2e pinksterdag.
Indeling teams:
-Bij de indeling van de pupillenteams zijn alle betrokken leiders/trainers, technische commissie,
technische coördinatoren en organisatorische commissie raadgevend geweest, waardoor de
samenstelling van de teams een besluit is van gezamenlijk overleg.
-Ondanks dit zorgvuldige en tijdrovende proces zullen er altijd een aantal spelers teleurgesteld
moeten worden. Achteraf blijkt meestal dat dit door de spelers snel weer vergeten is.
-De hoogste teams van D-, E- en F (selectie-teams) zijn ingedeeld op basis van voetbal kwaliteiten. De
overige teams (niet-selectie teams) zijn in principe ingedeeld op leeftijd.
-De indeling van de teams in de verschillende klasses wordt gemaakt door de Klankbordgroep / KNVB.
Hierbij wordt uitgegaan van het aantal teams dat een vereniging heeft. Heeft bijvoorbeeld svHeeten
in een jaar vier E-teams, dan is de standaard indeling vanaf seizoen 2012/13: E1 in de 2 e klasse, E2 in
de 3e klasse, E3 in de 4e klasse en E4 in de 5e klasse. Op deze manier hoopt men een zo eerlijk
mogelijke indeling te krijgen van de teams uit de verschillende verenigingen.
-Na de winterstop worden de poules opnieuw ingedeeld op basis van de prestaties voor de winterstop.
Dus als het voor de winterstop door te zware tegenstand erg moeilijk voor een team blijkt te zijn, zijn
er na de winterstop weer volop kansen bij meer gelijkwaardige tegenstanders.
Richtlijnen pupillen:
 Bij verhindering voor training of wedstrijd altijd afmelden bij de leider/trainer.
 Bij aankomst op het sportveld, fietsen in de rekken of de daarvoor bestemde vakken. Niet in het
toegangspad.
 Binnen de club is de afspraak dat ouders alleen bij de trainingsgroep welkom zijn in de kleedkamer
om te helpen bij het omkleden. Omdat er vaak meerdere teams in een kleedkamer zitten wordt
het anders met ook nog de ouders erbij erg vol en onoverzichtelijk.
 Stuur uw kind niet te vroeg naar het sportveld. (max. 15 minuten van te voren)
 Wordt er nog een team in dezelfde kleedkamer verwacht, dan hangen we de kleren aan één kant
zodat het andere team de andere kant kan gebruiken.
 geef de kinderen geen snoep of frisdrank mee naar training of wedstrijd. Na een wedstrijd
zorgen de verenigingen voor ranja. Uitzondering kan zijn traktatie bij verjaardag.
 Bij toernooien wordt over het algemeen niet voor drinken gezorgd, dan is het wel raadzaam om
wat te eten en drinken mee te geven.
 De kinderen wachten in de kleedkamer totdat iedereen klaar is en gaan gezamenlijk met de leider
naar het veld.
 Een competitiewedstrijd duurt: Bij de F-s: 2x20 minuten, bij de E-s: 2x25 minuten en bij de D’s
2x30 minuten.
 Bij de 4 tegen 4 teams worden toernooitjes gespeeld met een aantal wedstrijden van elk 10 tot 12
minuten. Totale tijdsduur per toernooitje is één uur.
 Uitslagen en standen van veld-competitiewedstrijden zijn via www.svHeeten.nl te zien.
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Trainingsgroep:
 Vanaf 5 jaar kunnen spelers meedoen met de trainingsgroep. De trainingsgroep traint 1 keer
per week, op de zaterdagmorgen van 9.00 tot 10.00.
 Beginnende spelers kunnen twee keer vrijblijvend meetrainen, daarna moet er besloten worden
of ze lid worden. Hiervoor dient een aanmeldingsformulier worden ingevuld. Formulieren liggen in
de kantine of kunnen worden gedownload vanaf

www.svheeten.nl. Inleveren in de kantine.

Na de wedstrijd/training:
 Sportkleding meteen in (plastic)tas ivm met zoekraken kleding.
 Goed en niet te lang douchen (slippers verplicht ivm voetschimmel)
 We maken de kleedkamer na gebruik schoon, ook die van de tegenstander.
 Er is continue een leider in de kleedkamer aanwezig.
 Schoenen buiten schoon maken (op de borstels)
Tenue:

 Sinds de invoering van het leaseplan wordt door de vereniging voor wedstrijdkleding gezorgd:








shirt, broek, sokken en keeperkleding. Keeperhandschoenen dienen door de vaste keepers zelf
aangeschaft te worden. Als er nog geen vaste keeper is, kan eventueel indien gewenst binnen een
team afgesproken worden om deze gezamenlijk aan te schaffen. Hiervan kan dan ook eventueel
een aanvoerdersbandje worden gekocht.
Bij koud en nat weer is bij pupillen een trainingsbroek ook tijdens een wedstrijd aan te raden.
Iemand die koud is komt niet meer aan voetballen toe! Eventueel ook handschoenen etc.
Scheenbeschermers zijn verplicht en dienen ook zelf aangeschaft te worden. (ook tijdens de
training)
Bij zaalvoetbal zijn sportschoenen verplicht. (geen zwarte zool!!)
Het labelen van eigen spullen vergemakkelijkt het terugvinden bij kwijtraken.
Trainingshesjes moeten regelmatig gewassen worden. De leider kan hiervoor een beroep op U
doen.

Medewerking ouders/verzorger:
 uw medewerking wordt gevraagd bij het verzorgen van vervoer naar uitwedstrijden en toernooien.
Vertrek is vanaf het sportpark. Voor de F en E pupillen geldt normaalgesproken dat de chauffeur
de inzittende kinderen na een uitwedstrijd thuis aflevert. D-pupillen worden weer op het
sportpark afgeleverd.
 De vereniging gaat er vanuit dat: De chauffeur een inzittenden verzekering heeft. De vereniging
is aanvullend verzekerd voor de inzittenden, dit i.g.v. schuld bij een aanrijding waarbij men
financieel aansprakelijk gesteld kan worden
 Geen voetbalschoenen aan in de auto's bij uitwedstrijden.
 Bijzonderheden betreffende uw kind graag melden aan de leiding, (zoals bijv. medicijnen, ziekte,
problemen thuis, op school, met medespelers of leider etc.).
 Indien u vragen of opmerkingen hebt of informatie wenst, kunt u contact opnemen met de leiding
van het team, bovenvermelde leden van de organisatorische commissie(OZ) of het bestuur.
 Probeer op een sportieve / opbouwende manier de kinderen aan te moedigen.
 Aanmoedigen is voor de ouders, Coachen voor de trainer/ leider.
 Geef aub nooit commentaar op scheidsrechter of grensrechter, of leiding tegenstander.

 Afgelastingen van wedstrijden worden bekend gemaakt op www.svheeten.nl.
 Als er na de wedstrijd geen volgende F- of E-pupillenwedstrijd meer op hetzelfde veld gespeeld
wordt, dienen de doeltjes op de daarvoor bestemde plaatsen te worden gezet. Het is handig als
ouders daarbij helpen.
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