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WELKOM IN SEIZOEN 2020-2021
Leuk dat je hockeyt bij Kampong! We helpen je graag de weg te vinden op onze mooie vereniging in het nieuwe seizoen.
Zeker als je nieuw bent bij Kampong is dat helemaal belangrijk. Daarom informeren we je voorafgaand aan het seizoen zo
goed mogelijk.
Jij (en je ouders) hebben verwachtingen die wij natuurlijk hopen waar te kunnen maken. Aan de andere kant hebben wij ook
verwachtingen van jou en van je ouders. In deze welkomstbrochure gaan we daar verder op in.
Kampong Hockey wordt gedragen door de vele vrijwilligers die zich inzetten voor de vereniging. Deze vrijwilligers worden
ondersteund door een kleine professionele staf. De betrokkenheid en inzet van ouders is daarbij onmisbaar.

SV KAMPONG HOCKEY

Kampong Hockey is een bijzondere vereniging, opgericht in 1935, dus al meer dan 80 jaar oud. Ervaren, wijs, jong van hart en
geest, leergierig en ambitieus, gezellig en genietend. Met ruim 3.300 hockeyende leden zijn we groot, maar bieden we ook
een thuis voor al onze leden en toeschouwers. Als Kampong Hockey hebben we een aantal doelstellingen:
- We stellen onze leden in staat om tot in lengte van dagen te sporten en hun toeschouwers daarvan te laten genieten;
- We helpen hockeyers om te blijven leren en zich te blijven ontwikkelen;
- We zijn toegankelijk voor alle hulp en kwaliteit van vrijwilligers, professionals en sponsoren;
- We kennen onszelf, blijven onszelf en hebben oog voor onze omgeving.
Dit alles vormt een natuurlijk geheel: het hoort bij elkaar en versterkt elkaar.
Ook leuk om te weten is dat Kampong Hockey onderdeel van SV kampong is: een omnisportvereniging waar naast
hockey ook de volgende sporten worden beoefend: voetbal, cricket, tennis, squash en jeu de boules.

KENNISMAKING EN TRAINING
Kennismaking
De eerste training na de zomervakantie is een kennismakingstraining voor spelers en ouders. Soms
kiezen teams ervoor dit ook al doen in de week na het bekendmaken van de indelingen in juni. Dit is
ook het moment dat de teambegeleiding (coaches en managers) zich kan voorstellen aan het team
en de ouders of, als dit nog niet rond is, kan worden besproken met de ouders, welke taken er nog
beschikbaar zijn en wie die op zich zou willen nemen. Voor de nieuwe ouders is er een informatierondje en men heeft de gelegenheid de andere ouders van het team te leren kennen.

Trainingen
De jeugdleden hebben gedurende het gehele veldseizoen tenminste een keer per week training en
waar mogelijk twee keer. Alle keepers hebben naast hun teamtrainingen ook de mogelijkheid om 1x
per week een keeperstraining te volgen. De definitieve trainingstijden zijn pas aan het begin van het
nieuwe seizoen bekend, deze zijn o.a. afhankelijk van de schoolroosters van de jeugdtrainers. Via de
KampongApp en op de website www.kamponghockey.nl worden de trainingstijden
gecommuniceerd. Meestal wordt ook door de coach of manager van het team gecommuniceerd
zodra de dag en tijden bekend zijn. Je kan het natuurlijk ook altijd zelf bij je trainer en/ of coach
navragen.
De KampongApp download je via de Appstore of GooglePlay. Je logt in met je inloggegevens die je bij
je aanmelding hebt ontvangen.

Kampong tenue
Bij wedstrijden wordt er in clubtenue gespeeld. Jumbo
Hockey (voorheen Hockey Repubic) is de exclusieve
leverancier van alle wedstrijdkleding van Kampong Hockey,
het adres van dit filiaal van Jumbo Hockey is
HERCULESPLEIN 275, in het stadion Galgenwaard, vlak bij
Kampong Hockey. (www.jumbohockey.com)
Ieder lid mag een wedstrijdshirt ophalen, dat je voor het
hele seizoen van Kampong in bruikleen krijgt en dat je bij
Jumbo Hockey mag ophalen. Als nieuw lid krijg je van
Kampong hierover in de zomerperiode per email bericht. De
huurkosten voor het shirt zijn 10,- euro per seizoen en
wordt samen met de contributie geïnd. Iedere 3 jaar wordt
dit shirt vervangen.
Mocht een wedstrijdshirt niet meer passen, neem dan
contact op met kleding@kamponghockey.nl.
Het clubtenue bestaat uit een blauwe rok (meisjes) of korte witte broek (jongens), wit shirt (meisjes)
of blauw shirt (jongens) en blauwe kousen. Broekjes, rokjes en kousen etc. schaf je zelf aan via
Jumbo Hockey, deze huur je niet.
Scheenbeschermers en mondbeschermers (bitjes) zijn zowel bij trainingen als bij wedstrijden
verplicht. Bitjes zijn eventueel verkrijgbaar aan de bar in het clubhuis. Zo’n drie keer per jaar is het
mogelijk om een bitje op maat te happen op de club.
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Uitshirt
De kleur van het uitshirt van Kampong is rood. Mocht de tegenstander ook in wit/blauw spelen, dan
kan het zijn dat je bij een uitwedstrijd een rood shirt moet dragen. Een officieel Kampong uitshirt is
alleen verplicht voor de lijnteams (A1, B1, C1&2, D1&2, E1&2), niet voor de breedte teams. Het
officiële rode uitshirt kun je kopen bij Jumbo Hockey maar je mag ook gewoon een normaal rood
shirt gebruiken.

WEDSTRIJDEN
Veldwedstrijden
De veldcompetitie start op zaterdag 5 september. De tijden van je wedstrijd kun je vinden op de
website en in de KampongApp. Deze wedstrijden worden 2 weken van tevoren bekend gemaakt.
De competitie bestaat uit twee delen (in sommige gevallen uit drie delen): voor de
herfstvakantie wordt de voorcompetitie gespeeld. Op basis van dit resultaat vindt de
definitieve poule-indeling voor de rest van het seizoen plaats. Voor de D-lijn geldt dat er nog
een 2e herindeling na de winterstop plaatsvindt.
Op 5 september spelen alle breedtejeugdteams hun eerste wedstrijd. De eerste helft van de
competitie duurt tot 28 november (inhaalwedstrijden niet meegenomen). De tweede helft van de
competitie duurt van 6 maart tot 12 juni.

Arnaud Naeff Fonds

Zaalhockey
Alle jeugdteams hebben de mogelijkheid om te
zaalhockeyen. Kampong beschikt sinds enkele jaren over
XXL zaalhockey blaashallen. De zaalcompetitie vindt plaats
tijdens de winterstop (november tot maart). Tijdens deze
competitie wordt er op afwijkende tijden en dagen
gespeeld, dus zowel op zaterdag als zondag. Kijk in de app
of op de website in de zaalcorner
(http://bit.ly/zaalcorner) voor meer informatie. Indien je
niet meedoet aan het zaalhockey, geef dat duidelijk bij je
coach aan en eventueel ook aan je lijncoördinator.

Het Arnaud Naeff Fonds zet zich in om kinderen
een plezierige tijd op Kampong te geven, soms
door eigen initiatieven en soms door een
financiële bijdrage te leveren aan bestaande
activiteiten. De terugkeer van het C/D feest en
zaalhockey voor de breedtejeugd zijn
voorbeelden die voortkomen uit het fonds.
Arnaud Naeff heeft 50 jaar lang training
gegeven aan de jeugd op Kampong Hockey. Bij
'Naud' staat het plezier in het spelletje voorop.
Of je nu wint of verliest, in een breedte- of in
een topteam speelt ... hij is gelukkig als
iedereen met een glimlach op Kampong
rondloopt.

Wedstrijdtafel
Elk jeugdteam (A t/m E8) levert 2 keer per hockeyjaar 2
volwassen/ouders die gedurende een tijdsblok van 2,5
uur achter de wedstrijdtafel in het clubhuis staan (indeling
volgt aan het begin van het seizoen).
Deze ouders ontvangen de bezoekende teams, de cluben de bondsscheidsrechters, lenen de scheidsrechterjasjes, hoekvlaggen en hesjes uit. Ook noteren
zij de eindstanden, bieden hulp bij het digitaal invoeren van standen en nemen de Kampongtelefoon
op. Indien nodig nemen zij contact op met de manager van het team waar problemen zijn met de
scheidsrechters. Daarnaast zetten ze de besproeing aan van de velden 7, 8 en 9.
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TEAMBEGELEIDING EN FLUITEN
Teambegeleiding
Ieder team heeft in ieder geval 1 maar liever 2 coaches en 1 of 2 managers. Dit zijn ouders uit het
betreffende team. Belangstellenden hiervoor kunnen zich aanmelden per e-mail aan de
lijncoördinatoren van de desbetreffende lijn. Mailadressen staan op de laatste pagina van deze brief.
De coach bepaalt de opstelling, geeft tips vooraf en aanwijzingen tijdens de wedstrijd en is
verantwoordelijk voor het verloop van de wedstrijden. Ieder kind speelt zoveel mogelijk op alle
posities en krijgt evenveel speelminuten. In de coachcorner op de website (https://bit.ly/2ZdF5we)
vind je meer informatie voor coaches. Denk aan aankondigingen van infoavonden, info over
opleidingen, de belangrijkste contactgegevens van de Technische Staf en met regelmaat tips & trucs.
De manager regelt alles buiten het veld, d.w.z. contact met de lijncoördinatoren, welke ouders rijden
naar uitwedstrijden, wie regelt de pauzehap, etc.
De manager is het aanspreekpunt voor de lijncoördinatoren en de schakel naar de ouders. Wie er
coach(es) en manager(s) worden, bepaalt
Gedragsregels Kampong
doorgaans het hele team voorafgaand aan
de competitie. Bij voorkeur nog voor de
Bij Kampong hockey staat sportiviteit voorop. We vinden het
zomervakantie, na de bekendmaking van
belangrijk dat onze leden zich netjes en sportief gedragen.
de teamindelingen. Het is goed als de
Zowel op als naast het veld. Hiervoor hebben we
teammanager bij de start van het seizoen
gedragscodes opgesteld. Deze kun je vinden op:
meteen de teamtaken (coach, infobalie,
https://bit.ly/32zj51m
zaalhockey, scheidsrechtersbegeleiding en
rijouders) van het jaar bespreekt en
Daarnaast hebben we een document opgesteld, waarin de
verdeelt.
regels staan benoemd met betrekking tot het gebruik van
Tip: Maak een app-groep waarin snel
social media, alcohol, privacy en incidenten. Deze vind je via
informatie gedeeld kan worden; maak
op de website: https://bit.ly/2XYQShj
goede afspraken waar wel en waar niet
over wordt geappt. Maak een aparte appgroep voor de ouders en laat de kinderen
een eigen app-groep maken.

Teambegeleiding zaal
Ook in de zaal heeft ieder team een coach, teammanager en spelbegeleiders. De zaalcoach mag een
andere ouder zijn dan de veldcoach. De coach regelt de wissels en de opstelling tijdens de
zaalwedstrijden. Eventueel maakt de coach een schema wie welke zaalwedstrijd speelt. De manager
draagt zorg dat alle teamtaken worden gedaan.
Om mee te kunnen doen met zaalhockey moet elk team verplicht de volgende vrijwillers leveren: 3
scheidsrechters, 2 zaalwachten en 2 aanpakkers (die bouwen de zaal op en af).
Zonder vrijwillers, geen zaalhockey!
Welke taken moeten aan het begin van het seizoen verdeeld worden:
● Manager
● Coach
● Infobalietaak/wedstrijdtafel
● Scheidsrechtersbegeleiding Veld
● 1 opbouwer en 1 afbouwer Kamponghal XXL
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●
●
●

2 zaalwachten voor wedstrijdblok 2x per zaalseizoen
3 scheidsrechters met scheidsrechtersdiploma in zaalseizoen
Rijschema/fruitbeurt

“Zonder de actieve en positieve betrokkenheid van ouders kan onze vereniging niet bestaan”

Scheidsrechters
Alle eerstejaars B-jeugdleden moeten hun scheidsrechters
examen halen. De uitnodiging hiervoor komt per mail naar
het e-mailadres dat in het ledenbestand staat. A- en Bjeugdleden worden ingedeeld om te fluiten bij jongere
jeugdteams.
Het fluiten van wedstrijden draagt bij aan het begrip voor de
scheidsrechters en het is belangrijk dat jeugdspelers op deze
manier een bijdrage leveren aan het clubleven.
Wanneer je als 2e-jaars B nog geen scheidsrechterskaart
hebt dan ben je niet speelgerechtigd en mag je dus geen
wedstrijden spelen.

Buddyproject
Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich bij de club betrokken voelt. Daarom is het bestuur in 2012
met het Buddyproject gestart. Spelers van Dames en Heren 1 worden als buddy verbonden aan een
breedtesport jeugdteam. Het is de bedoeling dat zij zich in ieder geval twee keer per jaar inzetten
voor hun buddyteam. De kinderen vinden deze aandacht fantastisch en gaan ook vaker op zondag
naar het veld om hun buddy aan te moedigen. Vanwege het grote aantal jeugdelftallen worden ook
jongens en meisjes uit de A1 inmiddels als buddy voor de D-jeugd ingezet.

Vrijwilligers
Variërend van een aantal maanden tot een aantal jaren ben je samen met jouw kind(eren) onderdeel
van de blauwe hockeyfamilie Kampong. Voor velen zal het inmiddels een onderdeel zijn van het
gezinsleven, voor anderen is het nog steeds een beetje zoeken naar de juiste afstemming. En dan is
Kampong ook nog eens een enorm grote hockeyvereniging, wat het niet altijd even makkelijk maakt.
Maar Kampong is niet alleen een enorm grote maar ook enorm gave hockeyvereniging. En de enige
manier om dat te zijn en te blijven is door de inzet van vele vrijwilligers. Zij zijn door de week, op
zaterdagen en op zondagen in de weer om iedereen en alles rondom Kampong Hockey een
fantastische en sportieve tijd te laten beleven. Zonder hen zou de vereniging niet bestaan.
Kampong Hockey is voortdurend op zoek naar nieuwe vrijwilligers die een handje willen helpen. We
kunnen elke hulp gebruiken. Hockeyervaring is hierbij niet belangrijk! Denk aan vrijwilligerstaken als
het coördineren van de infobalie, de arbitragecommissie, het organiseren van toernooien , de
materiaalcommissie en het opbouwen van zaalhockeyhallen. Maar zelfs voor taken waarbij men al
snel denkt dat hockeyervaring belangrijk is, zoals trainen, coachen en arbitrage is enthousiasme
belangrijker dan ervaring! Iedereen met een beetje enthousiasme voor de hockeysport kan op alle
manieren bijdragen aan onze mooie vereniging.
Graag verwijzen wij je door naar de vrijwilligerspagina op onze website: https://bit.ly/2MwZ87D. Hier
vind je informatie over onze commissies & vrijwilligers en de openstaande vacatures.
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Mocht je interesse hebben om op een of andere manier te helpen dan kun je altijd een mailtje sturen
naar jeugd@kamponghockey.nl of bellen met 06-20429025.

COMMUNICATIE
Vanuit Kampong Hockey ontvang je wekelijks per mail een nieuwsbrief. Alle belangrijke zaken die
betrekking hebben op de vereniging, zoals evenementen, wedstrijden van onze eerste teams en
mededelingen over de organisatie staan hierin opgenomen. Tussentijds kun je altijd op de website
www.kamponghockey.nl kijken voor de relevante mededelingen zoals trainingstijden, afgelastingen,
teamindelingen, oproepen voor workshops en infoavonden etc. Hier vind je ook algemene informatie
over de vereniging, activiteiten en commissies.
De KampongApp is handig voor communicatie binnen je team over vertrektijden en taken. Het laat
ook het belangrijkste verenigingsnieuws zien. De app is gratis te downloaden voor iPhone en
Android-toestellen.

Social Media
Kampong is ook actief op sociale media zoals facebook, Instagram en YouTube:
Facebook
Kamponghockey
Instagram voor leden
@kamponghockeyclub
Instagram voor tophockeyfans @kamponghockey
YouTube
KampongTV
Heb je leuke foto’s of video’s van je team, training of wedstrijd en wil je die delen met Kampong?
Stuur ze naar online@kamponghockey.nl, wij ontvangen ze graag!
Heeft jouw team een eigen Instagram account? Laat het ons ook weten via bovenstaand mailadres,
zodat we jouw team ook kunnen volgen en liken en misschien een keer wat re-posten.
Het zou fijn zijn als je aan het einde van het seizoen de inloggegevens van jullie Instagram account
overdragen aan het team van het jaar daarna.
Naast al deze virtuele communicatie is het natuurlijk altijd mogelijk om de lijncoördinator of leden
van de jeugdcommissie aan te spreken.

FOTO’S EN PRIVACY (AVG)

EEN VERENIGING HEEFT EEN GERECHTVAARDIGD BELANG OM FOTO’S EN
VIDEO'S VAN KAMPIOENSCHAPPEN EN WEDSTRIJDBEELDEN TE
PUBLICEREN OP EIGEN KANALEN, ZOALS WEBSITE EN SOCIAL MEDIA. OP
HET TERREIN KAN HET DUS ZIJN DAT ER FOTO’S WORDEN GEMAAKT DIE
GEBRUIKT WORDEN VOOR PUBLICATIE. WIJ ZULLEN UITERAARD ALTIJD
PER FOTO BEOORDELEN OF HET PLAATSEN ERVAN GEPAST IS. ALS
IEMAND VERVOLGENS BEZWAAR MAAKT TEGEN DEZE PUBLICATIE, ZAL
KAMPONG OP VERZOEK DEZE FOTO AANPASSEN, DAN WEL VERWIJDEREN.
NEEM HIERVOOR CONTACT OP VIA
COMMUNICATIE@KAMPONGHOCKEY.NL.
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NAWOORD
Wij zijn ons ervan bewust dat we in deze brochure heel veel informatie hebben gegeven en mogelijk
nog niet eens alle vragen hebben kunnen beantwoorden. Kampong is een vereniging met een open
cultuur dus wees niet bang om te vragen: wij vinden het belangrijk dat al onze leden en hun ouders
zich thuis voelen op onze club. En voor nieuwe leden geldt dit helemaal.
We verheugen ons erop om al onze jeugdleden weer op het veld te zien hockeyen en om alle ouders
weer op het Kampong complex te mogen begroeten.
Tot snel op het veld of langs de lijn!
Namens de Jeugdcommissie 2020/2021,
Job Vercauteren
Onderstaand vind je nog eens de belangrijkste e-mailadressen op een rijtje en enkele handige links:
Algemene contactgegevens: https://bit.ly/2EUrgvi
Mailadressen jeugd commissie
coördinator meisjes A, Michiel Kamer
coördinator jongens A, Onno Knotter
coördinator meisjes B, Andrea van Rest
coördinator jongens B, Maarten Bartstra
coördinator meisjes C, Remco van Os
coördinator jongens C, Paul Michielsen
coördinator meisjes D, Marijn Rings-Wijma
coördinator jongens D, Ruth van der Pool
coördinator jongens/meisjes E8, Marloes Muus
coördinator j/m E6, Judith van Kranenburg-Miltenburg
coördinator jongens/meisjes F2, Nienke Huisman
coördinator jongens/meisjes F1, Sophie Slippen

coordinator.ma@kamponghockey.nl
coordinator.ja@kamponghockey.nl
coordinator.mb@kamponghockey.nl
coordinator.jb@kamponghockey.nl
coordinator.mc@kamponghockey.nl
coordinator.jc@kamponghockey.nl
coordinator.md@kamponghockey.nl
coordinator.jd@kamponghockey.nl
coordinator.e8@kamponghockey.nl
coordinator.e6@kamponghockey.nl
coordinator.f2@kamponghockey.nl
coordinator.f1@kamponghockey.nl

Overige
Wedstrijdsecretariaat
Zaalhockey
Jeugdcommissie
Vrijwilligers

wedstrijdjeugd@kamponghockey.nl
zaal@kamponghockey.nl
jeugd@kamponghockey.nl
vrijwilligers@kamponghockey.nl

Clubhuis Nummer 14 (030-2006014)
Horeca / bar / reserveringen clubhuis

horeca@kampong.nl

Hockeykantoor (030-2511420)
Ledenadministratie

ledenadministratie@kamponghockey.nl

Leuke foto’s en video’s delen met Kampong
Team Communicatie

online@kamponghockey.nl
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