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Voorwoord:
Het nieuwe seizoen gaat binnenkort weer van start, een nieuw seizoen vol goede
voornemens en ook een nieuw seizoen met nieuwe initiatieven waarvan deze
introductiegids er een van is.
Waarom?
Bij SV Houtwijk staan de normen en waarden in een hoog vaandel vandaar deze
introductie gids. Wij willen jullie en jullie ouders dan ook zo volledig mogelijk
informeren met betrekking tot de "spelregels" die wij dit seizoen hanteren.
Buiten deze "spelregels" vinden jullie ook nog informatie van de trainingstijden,
de telefoon nummers van de jeugdtrainers en de leden van de diverse commissie
binnen onze jeugdafdeling.
Naast deze introductiegids is ook ons jeugdbeleid plan aangepast zodat alle
"administratieve" zaken goed voor elkaar zijn. Ook de praktische zaken zijn op
een "oor" na geregeld.
Dit seizoen werken wij met zogenaamde selectie teams wat het volgende
inhoud:
In het begin van het seizoen trainen de elftallen en zeventallen gezamenlijk
waarna de teams, door de desbetreffende trainers in overleg met de
jeugdcoördinator (Daniël Benesty), in grote lijnen ingedeeld gaan worden. De
reden hiervoor is om een ieder van jullie op zijn eigen niveau te laten spelen en
hiermee de ontwikkeling als speler te bevorderen, dit omdat je dan niet op je
tenen hoeft te lopen (wanneer je het niveau niet aankan) of dat je juist bijna niets
hoeft te doen (wanneer je beneden je niveau speelt) omdat het toch wel loopt.
Buiten de voetbal kwaliteiten wordt er ook gekeken naar bijvoorbeeld het
gedrag, de instelling, de trainingsopkomst en dergelijke. Zijn de teams eenmaal
ingedeeld dan bestaat er altijd nog de kans gedurende het seizoen op wisselingen
vanwege positieve dan wel negatieve ontwikkelingen van een speler. Een en
ander zal worden verwoord in het Jeugd Beleid Plan welke vanaf het seizoen
2012/2013 beschikbaar is op de website. Al met al een nog professionelere opzet
om alles soepel te laten verlopen. Wij hopen dat dit jaar onze activiteiten
commissie de diverse nevenactiviteiten zoals het jeugdkamp, kids-dag,
kerstdiner, darten, penaltybokaal, e.d. gaan organiseren. Tot slot zal de
toernooicommissie weer nieuw leven worden ingeblazen er voor zorgen dat alle
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elftallen aan het eind van het seizoen een thuistoernooi en diverse uit toernooien
kunnen spelen.
Wij zijn er helemaal klaar voor en rekenen erop dat iedereen aan het eind van
het seizoen kan zeggen dat hij/ zij een grandioos seizoen achter de rug heeft. Iets
dat alleen kan lukken indien wij met zijn allen, ons op een positieve manier
inzetten.
Jongens, meisjes en ouders namens de jeugdcommissie wensen wij jullie een
plezierig en fraai seizoen toe.
De Jeugdcommissie
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Normen en waarden, regels en afspraken van sv Houtwijk
Vanuit de vereniging hebben wij een normen en waarde brochure met daarin de
afspraken die vereniging breed gedragen worden. Als eerder geschreven volgen
wij uiteraard die afspraken en daar waar wenselijk hebben wij de afspraken
aangepast. Ook het selectie beleid van sv Houtwijk is in deze informatiegids
nader omschreven.
Wat verwachten wij van de spelers:
 Tijdens het verblijf op ons terrein, in de kleedkamers en het clubgebouw
verwachten wij van een ieder correct gedrag. Dus geen wangedrag zoals:
rommel maken, spullen slopen, vloeken e.d.
 Het terrein, kleedkamers en clubgebouw worden volgens de normale
maatstaven gebruikt en netjes achtergelaten.
 Bij wedstrijden en trainingen geen commentaar op de leiding,
scheidsrechters, tegenstander en elkaar. Coach elkaar op positieve wijze.
 Bij wedstrijden en trainingen speelt sportiviteit en gedrag een belangrijke rol.
Niet natrappen, niet schelden, vloeken, spugen of schoppen naar elkaar of de
tegenstander.
 Kleding, tassen, schoenen en andere persoonlijke eigendommen van een
speler of speelster dienen door de overige spelers/ speelsters ongemoeid te
worden gelaten.
 Wanneer een speler zich niet conform de normen en waarden gedraagt, kan
hij/zij worden bestraft met een extra reservebeurt of worden weggestuurd.
Wat verwachten wij van de ouders:
 Voor trainingen en wedstrijden geldt dat er geen ouders, tenzij zij een
officiële functie uitvoeren , binnen de afrastering mogen, dat ze zich niet met
de leiding/ scheidsrechter mogen bemoeien, dat ze geen aanwijzingen mogen
geven (hoe goed ook bedoeld).
 Het kan zijn dat tijdens wedstrijden of trainingen u of uw kind vindt dat hij/
zij onheus door de leiding/ mede spelers/ speelsters behandeld wordt.
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 Als u vragen of opmerkingen heeft, of als er problemen zijn, gaat u dan naar
de leider of de trainer van uw kind toe. Er zal dan met het kind en de ouder(s)
op een later tijdstip een afspraak worden gemaakt voor een gesprek om tot
een oplossing te komen.
 Ook kunt u zich wenden tot de jeugdcoördinator of uiteindelijk het
jeugdbestuur.
 Gaat u echter niet met andere ouders stemming kweken.
 Van de ouders wordt verwacht dat zij bij uitwedstrijden, indien nodig, in
overleg met de leider zorg dragen voor voldoende vervoer van zowel naar de
wedstrijden als terug naar SV Houtwijk. Er zal bijvoorbeeld gezamenlijk een
poule kunnen worden afgesproken.
 Van de ouders wordt verwacht dat zij in overleg met de leider voor een
grensrechter zorgen ook dit kan in een poule worden afgesproken.
Wees vooral enthousiast, ook als het niet zo goed gaat. De kinderen doen
allemaal hun uiterste best en winnen en verliezen horen bij de sport.
Wat kunt u verwachten van trainers en de begeleiding van de selectieteams
van SV Houtwijk :
 Een gemotiveerd team, die haar uiterste best zal doen uw kind het op het
gebied van voetbal naar de zin te maken.
 Een team die naast het voetbal samen met u zal proberen het kind, het besef
van normen en waarden en wederzijds respect bij te brengen en te behouden.
 Een team die zal proberen een bijdrage te leveren in de bevordering van de
sociale contacten tussen de spelers/ speelsters onderling.
 Een team die zal proberen de persoonlijke voetbalkwaliteiten van uw kind op
een zo hoog mogelijke peil te krijgen.
 Een team die mede een bijdrage wil geven op een goede toekomst van uw
kind.
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 Een team van mensen, die ook foutjes kunnen maken, maar zal proberen het
iedereen, waar enigszins mogelijk bij de voetbalvereniging SV Houtwijk naar
de zin te maken.
Selectie procedure:
 Het vaststellen van de selectie is een delicate kwestie en wordt derhalve
verricht door ALLE trainers en de jeugdcoördinator/ hoofdjeugdopleiding
gezamenlijk en in overleg met elkaar
 Er wordt o.a. gekeken naar techniek, snelheid, snelheid van handelen,
tactisch inzicht, communicatie, potentie, kracht, mentaliteit, concentratie,
gedrag, trainingsinzet, trainingsopkomst, afspraken, school, etc.
 Spelers horen zo spoedig mogelijk, liefst VOOR einde beker competitie, of
zij in de selectie komen.
 Echter, het blijft een voorlopige indeling. Er kunnen altijd wijzigingen in
plaatsvinden, dus afvallen kan nog steeds maar erbij komen ook
 Uitgangspunt is maximaal 18/28 spelers in de selectie
 De selectie trainers bepalen o.a. de indeling van het eerste en tweede selectie
team, de speelwijze, de posities, de inhoud van de trainingen,
oefenwedstrijden, de wissels, e.e.a. in overleg met de jeugdcoördinator.
 Uitgangspunt is dat het beste ELF tal speelt.
 Spelers in de selectie trainen minimaal 2 maal per week.
 Aan NIEMAND worden beloftes gedaan dat zij definitief in het eerste of
tweede team komen.
Ouders langs de lijn:
 Ouders langs de lijn tijdens wedstrijden en trainingen wordt als ZEER
positief ervaren door de trainers. Positief supporterende ouders trouwens ook.
 Laat uw commentaar niet verder gaan dan supporteren en ga niet op de stoel
van de trainer/coachen zitten. Laat dat aan de trainer/coachen over, want u
weet nooit wat voor een opdracht een jeugdspeler heeft meegekregen.
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 Ook bestaat de mogelijkheid dat het uw kind in verwarring brengt.
Wedstrijden:
 Verzamelen uiterlijk 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd.
 Wanneer men bij uitwedstrijden niet rechtstreeks kan gaan ,dient dit in de
regel minimaal een dag voor de speeldag aan de trainer kenbaar gemaakt te
worden.
 Te laat, geen bericht en geen goede motivatie van afwezigheid betekent een
extra reservebeurt voor de betreffende speler.
 Spelers dienen het officiële trainingspak voor de wedstrijd te dragen.
 Douchen na de wedstrijd en omkleden in andere kleding ( zonder geldige
reden) is verplicht. Geen geldige reden ( b.v. handdoek vergeten, moet snel
weer weg ) , betekent in de eerst volgende wedstrijd een extra reserve beurt.
Trainingen:
 De spelers dienen 5 minuten voor aanvang van de training,
omgekleed op het veld te staan.
 Het is niet toegestaan het veld te betreden, wanneer een ander elftal nog aan
het trainen is.
 Te laat, geen bericht van afschrijving en geen goede motivatie van
afwezigheid kan een extra reservebeurt voor betreffende speler betekenen.
 In het nieuwe seizoen wordt er door de C selectie elftallen “verplicht 2x per
week getraind”. Bij afwezigheid op de maandag of woensdag bestaat de
mogelijkheid voor de C selectie om op vrijdag de gemiste training in te
halen.
 Het niet 2x trainen kan een extra reservebeurt voor de betreffende speler
betekenen.
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Afbellen:
 Afbellen voor een training of wedstrijd altijd de Trainer of Leider bellen.
 Afbellen voor een training minimaal 1 uur voor aanvang van de training.
 Afbellen voor een wedstrijd zo snel mogelijk. (dus zodra je het weet).
Trainers en Training schema SV Houtwijk jeugd
B1: olv Frans Berkhuijzen en Ed Bal
Maandag 20.00 uur – 21.15 uur veld 1 kleedkamer 4
Woensdag 20.00 uur – 21.15 uur veld 1 kleedkamer 4
C1: olv Pieter Kessels en Younes El Hamdi
Maandag 18.45 uur – 20.00 uur veld 1 kleedkamer 2
Woensdag 18.45 uur – 20.00 uur veld 1 kleedkamer 2
C2: olv Nico van Lieshout en Hoessem Mastouri
Maandag 18.45 uur – 20.00 uur veld 1 kleedkamer 2
Woensdag 18.45 uur – 20.00 uur veld 1 kleedkamer 2
D1: olv Dennis Bekking en Luigi Bruno
Maandag 17.30 uur – 18.45 uur veld 1 kleedkamer 5
Woensdag 17.30 uur – 18.45 uur veld 1 kleedkamer 5
D2: olv Ernie Molenaar
Maandag 17.30 uur – 18.45 uur veld 1 kleedkamer 5
Woensdag 17.30 uur – 18.45 uur veld 1 kleedkamer 5
E1: Voetbalschool Van Meerten
Dinsdag 18.00 uur – 19.00 uur veld 1 kleedkamer 5
Donderdag 18.00 uur – 19.00 uur veld 1 kleedkamer 5
E2: Voetbalschool Van Meerten
Dinsdag 18.00 uur – 19.00 uur veld 1 kleedkamer 5
Donderdag 18.00 uur – 19.00 uur veld 1 kleedkamer 5
F1: Voetbalschool Van Meerten
Dinsdag 17.00 uur – 18.00 uur veld 1 kleedkamer 5
Donderdag 17.00 uur – 18.00 uur veld 1 kleedkamer 5
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F2: Voetbalschool Van Meerten
Dinsdag 17.00 uur – 18.00 uur veld 1 kleedkamer 5
Donderdag 17.00 uur – 18.00 uur veld 1 kleedkamer 5
Keepers: E/F jeugd : Mitchel Kessels
Donderdag 17.00 uur - 19.00 uur veld 1 kleedkamer 5
Keepers: D/C/B jeugd: Pieter Kessels
Vrijdag 17.45 uur - 19.00 uur veld 1 kleedkamer 5
Telefoon nummers trainers en clubgebouw:
Clubgebouw:
070 - 3975178
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