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ALGEMENE HANDLEIDING VOOR COACHES EN MANAGERS
Wat leuk dat jullie jullie dochters / zonen gaan helpen om er (weer) een succesvol en gezellig hockeyjaar van te maken! Als
coördinatoren zijn wij ervoor om jullie te ondersteunen waar mogelijk. Mocht je zelf zaken missen en / of aanvullingen
hebben die we volgend jaar kunnen gebruiken voor deze handleiding, dan horen we dat graag.
Het seizoen begint traditioneel met de kick-off voor de jongste jeugd en voor de overige jeugdteams een drieluik tussen
Kampong – Houten – IJsseloever. Dit jaar zal dit drieluik plaatsvinden op zaterdag 29 augustus 2020.
Trainingen beginnen voor de meeste teams al in de week voor het drieluik, het trainingsschema wordt medio augustus bekend
gemaakt via app en website.
Wij wensen je een heel prettig seizoen met veel (hockey) plezier op én langs het veld!

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.
Ook leuk om te weten is dat kampong Hockey onderdeel van SV kampong is: een omnisport vereniging waar naast hockey
ook de volgende sporten worden beoefend: voetbal, cricket, tennis, squash en jeu-de-boules

ALGEMEEN
De meeste informatie is te vinden op de Kampong website (www.kamponghockey.nl), dus daar even
zoeken is meestal de snelste manier om een antwoord op jouw vragen te krijgen. Ook is er op de
website een speciale tab met informatie voor coaches - de coachcorner, onder de tab technische stafwaar je alle vermelde documenten kunt terugvinden..
●

Kampong vindt het belangrijk dat spelers, ouders en vrijwilligers zich prettig en veilig voelen
op de club. Een prettige sfeer op de club is volledig afhankelijk van de mensen die daar
rondlopen. Hoe en wat er van leden wordt verwacht, kun je lezen in de gedragscode, die is te
vinden op de website in de coachcorner.

●

Coördinatorenoverzicht vind je onder Vereniging > commissies

●

Technische Staf Kampong (TSK) voor trainers en coaches vind je onder Technische staf >
coachcorner.

●

Hockeykantoor vind je onder Vereniging.

●

Voor vragen over veldreserveringen voor doordeweekse dagen, materiaal & trainingstijden
kun je mailen naar Gaby van der Kooij via emailadres: ondersteuning@kamponghockey.nl

●

Voor vragen over veldreserveringen in het weekend, competitie-indeling &
wedstrijdprogramma: Wedstrijdsecretariaat Jeugd via: wedstrijdjeugd@kamponghockey.nl

Inschrijven bij Kampong Hockey

Zonder inlogcode voor de app en de website kun je als manager niet bij de gegevens van je team. Het
is daarom belangrijk dat jij staat ingeschreven in ons systeem (LISA). Ben je nog niet lid van Kampong
Hockey, meld je dan aan als vrijwilliger via deze link: http://bit.ly/kampongvrijwilliger.
Je ontvangt dan de inlogcode die je nodig hebt. Na inschrijving geen code ontvangen? Vraag ‘m op
via ledenadministratie@kamponghockey.nl.

Teaminformatie

Informatie over je eigen team vind je door in te loggen www.kamponghockey.nl of in de app. Je kunt
klikken op het team dat je begeleidt. In het overzicht staan de namen, e-mailadressen,
telefoonnummers en verjaardagen van de teamleden. Je kunt alle leden vanuit dit overzicht in één
keer mailen. Zorg dat je zelf goed weet hoe de app werkt en vertel ouders de app te downloaden. Dit
scheelt je veel onnodige vragen. Het is belangrijk dat (de ouders van) je teamleden inloggen en hun
email-adressen en 06-nummers up-to-date houden. Dit kunnen ze zelf doen in de app. Vraag de
speelsters/spelers een recente foto te uploaden onder de inlog van de website of app.

Wedstrijdtafel

De wedstrijdtafel wordt op zaterdagen gedurende het seizoen bemand door 2 ouders van een
jeugdteam. Dit zal in blokken van maximaal 3 uur zijn tussen 7.45 uur en 19.30 uur.
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Op zaterdagen tijdens de jeugdcompetitie, is de wedstrijdtafel een belangrijk trefpunt in ons
clubhuis. Onze tegenstanders en (bonds)scheidsrechters worden gastvrij ontvangen, fluitjes en gele
jassen worden uitgereikt aan scheidsrechters, de Kampongtelefoon wordt opgenomen, de velden 7,
8, 9 worden gesproeid en de scheidsrechters worden geattendeerd op het afronden van het Digitaal
wedstrijd Formulier. Daarnaast liggen de wedstrijdschema’s op de wedstrijdtafel en uitslagen
worden als back-up bijgehouden.
Elk team wordt tot maximaal twee keer per seizoen ingedeeld om een blok achter de wedstrijdtafel
in te vullen. Het is de taak van de manager om voor elk van deze 2 blokken minimaal twee ouders te
regelen om de wedstrijdtafel te bemannen.

WEDSTRIJDEN EN TRAININGEN
Communicatie
Veel managers (en ouders) vinden het handig om 1 keer per week een bericht (mail/app) te sturen
met weekinformatie zoals waar en hoe laat te verzamelen, uit/thuis shirt aan, welke ouder rijdt, etc..
Maak een app-groep waarin snel informatie gedeeld kan worden; en maak hierbij goede afspraken
waar wel en waar niet over wordt geappt. Maak een aparte app-groep voor de ouders en laat de
kinderen hun eigen app-groep maken (waar bij de B- en C-jeugd de manager of coach vaak als “fly on
the wall” meeleest wat er in de app gedeeld wordt).
Het is belangrijk dat spelers zich tijdig aan- of afmelden voor een wedstrijd of training. Iedere speler of
ouder doet dit zelf via de Kampong App. Zo heb je een goed overzicht wie er wanneer wel of niet is.
Spreek aan het begin van het seizoen af om ook af te melden bij de trainer en coach bij ziekte,
verhindering etc.. en kies wat je zelf daarvoor de handigste manier vindt (per whatsapp of telefonisch)
en door wie (ouders of kind zelf).
Wees als coach/manager duidelijk in je boodschap, dat iedereen op het veld staat om plezier te
hebben. Dat geldt voor de spelers, de coaches, de tegenstanders en zelfs de scheidsrechters. Aan de
coaches, managers, trainers de mooie taak om de spelers, ouders en andere toeschouwers hieraan te
herinneren als dat nodig is.

Gedragsregels Kampong
Bij Kampong hockey staat sportiviteit voorop. We vinden het belangrijk dat onze leden zich netjes en
sportief gedragen. Zowel op als naast het veld. Hiervoor hebben we gedragscodes opgesteld. Deze kun je
vinden op: https://bit.ly/32zj51m
Daarnaast hebben we een document opgesteld, waarin de regels staan benoemd met betrekking tot het
gebruik van social media, alcohol, privacy en incidenten. Deze vind je via op de website:
https://bit.ly/2XYQShj
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Wedstrijden
Het belangrijkste uitgangspunt van de wedstrijden is dat er met plezier wordt gehockeyd. Daarbij is
het dus belangrijk dat alle spelers even veel speeltijd krijgen, ook in de kampioenswedstrijd!
Op de site van de KNHB kun je de speeldagenkalender van het district Midden Nederland downloaden,
alsook die van de bondscompetitie. Dit document staat ook op in de coachcorner op de website.
●
●
●

●
●
●
●

●
●

Spreek aan het begin van het seizoen af hoelang voor een wedstrijd er verzameld wordt.
Spreek een vaste plek af waar verzameld wordt voor uitwedstrijden. De afspraak is ‘samen
uit, samen thuis’; er wordt dus samen heen en samen teruggereden.
Maak een rijschema zodra het definitieve wedstrijdschema bekend is. Het rijschema is in te
voeren op de website (achter de inlog) en in de app. De algemene regel is dat als een ouder
verhinderd is, deze zélf ruilt of voor vervanging zorgt. Hier mag je als manager uiteraard
vanaf wijken, maar dan haal je dus extra werk op je hals.
Op het wedstrijdschema staat of bij uitwedstrijden het uit-tenue nodig is. Laat je spelers voor
de zekerheid altijd beide tenues meenemen.
Stel je coördinator op de hoogte van ernstige ongevallen van je spelers of hun tegenstanders,
of andere informatie die relevant kan zijn (bijvoorbeeld slechte sfeer in een team).
Na de wedstrijd wordt er altijd, samen met de tegenstander, iets gedronken.
Als één van beide teams niet op de vastgestelde wedstrijddag kan spelen, dan mag deze in
overleg met de wedstrijdsecretaris (wedstrijdjeugd@kamponghockey.nl) en de tegenstander
op een vervangende datum worden gespeeld. Deze vervangende datum moet wel vóór de
officiële datum vallen. Dit kan vooral voor A-/ B-teams van belang zijn in de tijd rond
eindexamen(reizen)!
Onderling afzeggen tussen twee teams mag niet en wordt door de KNHB bestraft met een
boete van € 75,00 per team!
Mocht een wedstrijd worden afgelast, dan hoort de coach dit van de wedstrijdsecretaris. Als
bij slecht weer besloten wordt tot een algehele afgelasting, dan komt dit op de website te
staan en verschijnt het als pushbericht in de app.
Mocht het team onverhoopt te weinig spelers hebben voor een wedstrijd dan kan er van een
ander team geleend worden. Let hier alleen heel goed op, want de regels zijn heel streng en
elk jaar krijgen teams boetes en punten aftrek! In de coachcorner van de website staat een
document met de exacte regels.

Vrijwel elk jaar worden er wel spelregels veranderd, zorg ervoor dat je spelers op de hoogte zijn van
nieuwe regels. Het meest recente spelreglement is te vinden in de coachcorner van de Kampong
website.

Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF)
Spreek met je coach af wie het wedstrijdformulier invult. Dit moet vóór de wedstrijd worden gedaan
voor wat betreft de spelerslijsten. Na de wedstrijd moet het formulier zo snel mogelijk afgerond
worden met de uitslag en eventuele bijzonderheden. Het wedstrijdsecretariaat (ook een vrijwilliger!)
is wekelijks heel veel tijd kwijt met het achter de broek aan zitten van coaches, het direct invullen
scheelt dus veel tijd en ergernis. De handleiding voor het invullen vind je in de Coachcorner.

Training
Ieder team krijgt in ieder geval 1 keer per week training. Voor alle C- en D-kinderen uit de breedte
teams die graag nog een 2e keer willen trainen worden extra trainingsmomenten aangeboden – vaak
met meerdere elftallen tegelijk. Via de coördinator, app en / of website zullen deze
trainingsmomenten gecommuniceerd worden. Meestal zijn deze trainingen op vrijdagmiddag.
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Voor het regelen van een extra trainingsmoment kan contact worden opgenomen met Gaby van het
Hockeykantoor (ondersteuning@kamponghockey.nl). Een extra training is alleen mogelijk als er
velden en trainers beschikbaar zijn na het indelen van de eerste trainingen voor alle teams.
Aanwezigheid bij trainingen (en wedstrijden) is belangrijk aangezien hockey een teamsport is.
Maar toch is het beleid van Kampong dat school vóór gaat op hockey.

TENUE EN MATERIALEN
Kampong tenue
Bij wedstrijden wordt er in clubtenue gespeeld. Jumbo Hockey (zij
heetten voorheen Hockey Republic) 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 (https://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.
Het wedstrijdshirt mag niet door de teams zelf bedrukt worden. Alleen lijn-teams hebben nummers
op hun shirt geprint.
Spelers zijn verplicht om bij thuiswedstrijden het wedstrijdtenue te dragen. Deze verplichting geldt
ook voor daarmee samenhangende fotosessies, interviews, huldigingen etc. Hierover hebben we
afspraken met sponsoren.
Op de media van Kampong plaatsen wij alleen teamfoto’s in de officiële wedstijdkleding. Heb je als
team een eigen social media account, dan zouden we het fijn vinden als ook daar de teamfoto’s in
officiële wedstrijdkleding worden geplaatst.

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), niet voor de breedte teams. Het officiële
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rode uitshirt kun je kopen bij Jumbo Hockey maar je mag ook gewoon een normaal rood shirt
gebruiken.

Trainingskleding

De traditie wil dat veel jeugdteams in samenwerking met ouders ook als team zelf trainingskleding
en/of een ‘aftermatch’- trui aanschaffen; al dan niet via eigen sponsoren. Op de site onder het kopje
sponsoring en dan sponsormogelijkheden staan richtlijnen voor het aanschaffen van kleding, gebruik
van het logo en de naam Kampong op deze kleding. Stem extra uitgaven goed af met alle ouders uit
het team. Niet iedereen kan of wil evenveel uitgeven aan ‘nice to haves’.

Materialen

De Materiaalcommissie levert de keepers-uitrusting voor alle teams. De Materiaalcommissie is
regelmatig op woensdagavond aanwezig in het nieuwe materiaalhok bij veld 2 naast de lockerruimte.
Verzoek is wel om even een afspraak te maken via materiaal@kamponghockey.nl dan kunnen ze je
ook laten weten hoe laat ze er zijn.
Via de Materiaalcommissie kunnen ook strafcornermaskers voor de spelers worden geleend,
hiervoor wordt een borg gevraagd van €70,-. De ervaring leert dat deze maskers vaak vergeten
worden na een wedstrijd. Maak bij de start van het seizoen goede afspraken wie verantwoordelijk is
voor de maskers, en plak eventueel een stukje tape met team/telefoonnummer op de maskers.
Teams zonder vaste keeper kunnen op de eerste woensdagavond in september om 19.30 uur een
keepersuitrusting ophalen bij de Materiaalcommissie. Verzoek is wel om even een afspraak te maken
via materiaal@kamponghockey.nl. De Materiaalcommissie wordt draaiend gehouden door een groep
van vrijwilligers. Vooral in het begin van het seizoen zijn ze erg druk om voor iedereen een passende
uitrusting bij elkaar te krijgen. Ga ervanuit dat je hier even de tijd voor moet nemen, omdat er veel
coach collega’s tegelijk zullen komen. Uiteindelijk krijgt iedereen een uitrusting, soms past de
keepersuitrusting toch nog niet zo goed, en moet je nog even terug moeten komen voor een andere
set.

Lockers en uitgifte trainingsmaterialen

Het is vaak handig om een locker te hebben om de uitrusting in op te bergen, een locker kan
aangevraagd worden via: lockers@kamponghockey.nl
Uitgifte van trainingsmaterialen gaat via Gaby van der Kooij: ondersteuning@kamponghockey.nl
Gebruik van gemeenschappelijke bidons wordt afgeraden in verband met hygiëne/risico op
overdragen van ziektes. Kinderen zijn erg vatbaar voor ziektes als Pfeiffer!

Beschikbaarheid velden voor oefenwedstrijden / extra trainingen
•
•
•

Info over mogelijkheden op zaterdag: wedstrijdjeugd@kamponghockey.nl
Info over mogelijkheden op weekdagen: ondersteuning@kamponghockey.nl
Info over mogelijkheden op zondag: wedstrijdsenioren@kamponghockey.nl
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TEAMZAKEN
Financiën

Bij de meeste teams wordt een spaarpotje opgezet om teamactiviteiten te financieren. Sommige
teams organiseren zelf extra fondsen via sponsoring. Al met al kunnen de totale bedragen voor een
compleet team aanzienlijk zijn. Maak van tevoren goede afspraken wie het geld beheert en wees
transparant over de inkomsten en uitgaven als daarom gevraagd wordt – zorg dat de boekhouding
goed op orde is. Mocht er aan het einde van het seizoen nog geld over zijn, stem dan met het team /
de ouders af wat daarmee moet gebeuren. Ook voor teamactiviteiten geldt dat deze voor iedereen
(financieel) te behappen moeten zijn, houd daarmee rekening bij de planning van activiteiten.

Kleedkamers/douches
Het Kampongcomplex kent meerdere gebruikers. Let er daarom op dat jouw team gebruik maakt van
de voor hockey bestemde kleed- en doucheruimtes. Spreek met je team af dat zij de ruimte netjes
achterlaten. Hetzelfde geldt voor het veld: zorg dat er geen bidons / waterflesjes / koffiebekers /
afval achter blijft.

Teambuilding

Organiseer een kennismakingsbijeenkomst met het team aan het begin van het seizoen. Je kunt hier
organisatorische afspraken doornemen en het team op een informele wijze kennis laten maken.
Het is handig om ook een bijeenkomst met de ouders te regelen waar naast kennismaking ook de
coach duidelijk maakt wat hij / zij verwacht van het team (en ouders) en vice versa. Hier kun je
ouders ook meteen laten inschrijven voor taken als wedstrijdtafel en de verschillende taken die bij
het zaalhockey vervuld moeten worden.
Spreek enkele informele sociale activiteiten met het team af. Het is goed om hierover afspraken te
maken (hoe vaak, wanneer en wat doen we). Maak ook afspraken over het budget: wat willen ouders
uitgeven aan uitjes. Het is belangrijk dat het voor iedereen betaalbaar is en dat ouders niet achteraf
met kosten worden geconfronteerd. Sommige spelers zullen activiteiten van hun zakgeld moeten
betalen. Houd daar ook rekening mee.

Alcohol en Drugs

Aan kinderen onder de 18 mag geen alcohol worden verkocht. Het schenken van alcohol aan spelers
onder de 18 of het gebruik van drugs wordt vanuit Kampong als heel onwenselijk gezien. Het is de
taak van de coaches en managers om ook bij team-gerelateerde activiteiten hier toezicht op te
houden.

Eindexamen, schoolreizen, opendagen universiteit

Vooral in de tweede helft van het schooljaar worden veel schoolreizen, uitwisselingen en open dagen
van vervolgopleidingen georganiseerd. Daarnaast komt voor veel spelers van de A-teams ook het
eindexamen in zicht. Dit leidt vaak tot problemen met het vinden van voldoende spelers. Het is
belangrijk om dit tijdig in kaart te brengen voor je team. Een wedstrijd mag wel vooruit gespeeld
worden maar niet na de oorspronkelijke datum!
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Ouders

Ouders zijn een enorm belangrijk onderdeel van elk team. Op de eerste plaats verzorgen zij de
support aan de zijlijn bij de wedstrijden en er zijn verschillende rollen binnen elk team die door
ouders ingevuld moet worden. Denk hierbij aan rijbeurten, scheidsrechtersbegeleiding, zaalopbouw/
- afbouw, zaalwachten, arbitrage in de zaal, bemannen van wedstrijdtafel etc. We gaan er vanuit dat
in onderling overleg binnen elk team al deze rollen goed ingevuld worden. Het is belangrijk dat
ouders die (op dat moment) geen bepaalde rol uitvoeren zich tijdens wedstrijden ook alleen als
ouder/supporter opstellen. Laat het coachen aan de coaches over, laat de wedstrijdbegeleiding aan
de scheidsrechters over. Positieve support voor het team (en niet de individuele spelers) wordt zeer
gewaardeerd. Het is ook goed om ouders eraan te herinneren dat als hun zoon of dochter (of een
andere speler) een slechte bal slaat, ze dat zelf ook echt wel door hebben. Dat hoeft niet over het
hele veld in bijzijn van het team ook nog eens door ouders, coach of manager te worden bevestigd.

ARBITRAGE / BEGELEIDING
Arbitrage

De meeste jeugdwedstrijden worden gefloten door A- en B-jeugd.
Bij de jongste jeugd is er sprake van wedstrijdbegeleiding, door een
ouder van het thuisteam en een ouder van het gastteam.
Van alle eerstejaars B wordt verwacht dat zij hun
scheidsrechterskaart halen. Hiervoor worden opleidingsavonden
georganiseerd, een online trainingsprogramma gebruikt en kan de
arbitragecommissie benaderd worden bij specifieke vragen.
Uiteindelijk moet een examen worden gemaakt en gehaald.
Als de een B-speler aan het begin van zijn/ haar 2de jaar in de B het examen nog niet heeft gehaald,
dan wordt speelgerechtigheid van de speler/ speelster ingetrokken. Dit betekent dat de speler niet
mag worden opgesteld of mag spelen in competitiewedstrijden. Het (toch) opstellen van een
geschorste speler wordt door de KNHB gezien als competitiefraude en daar staan de volgende
straffen op:
● 3 punten aftrek, en
● Wedstrijd moet worden overgespeeld, en
● Boete van (max) €250
Zodra de kaart gehaald is, mag de speler weer worden opgesteld en wordt hij/ zij ingedeeld om
wedstrijden te fluiten. Hierbij wordt rekening gehouden met de starttijd van de eigen wedstrijd en
van het niveau dat de speelster zelf heeft (een meisje uit de MB14 zal niet Jongens A2 hoeven te
fluiten). De spelers zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen van vervanging als ze niet kunnen! Op
jaarbasis wordt iedere speelster 2-3 keer ingedeeld om te fluiten, dus dat is te overzien.

Scheidsrechtersbegeleiding

De arbitrage van veldwedstrijden is in handen van de Kampong A-/ B-jeugd. Dit is niet altijd
gemakkelijk dus we vragen elke wedstrijd of een ouder van het thuisspelende Kampongteam de
scheidsrechters begeleidt. Dit betekent op het gemak stellen, wat adviezen op het gebied van gedrag
/ autoriteit (niet scheidsrechtersinhoudelijk) en hulp indien coaches / managers / ouders van de
spelende teams zich niet volgens de Kampong gedragsregels richting scheidsrechters gedragen.
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Elk seizoen dienen alle teams vóór aanvang van de competitie naast coaches en manager ook
minimaal één, liefst twee scheidsrechtersbegeleiders te leveren. Deze naam / namen kunnen
doorgegeven worden aan de arbitragecommissie: arbitrage@kamponghockey.nl
NB: De scheidsrechtsbegeleiders hoeven geen scheidsrechterskaart te bezitten! Zij krijgen tijdens een
informatiebijeenkomst van een half uurtje in het clubhuis alle informatie om goed voorbereid met de
jonge scheidsrechters aan de slag te kunnen.

ZAALHOCKEY
Al in de eerste helft van september moet aan de KNHB worden doorgegeven welke teams meedoen
met zaalhockey. Het uitgangspunt van Kampong is dat alle jeugdteams meedoen, tenzij ze zich
afmelden. Spelers kunnen zich ook individueel afmelden. Het is van belang dat dit goed
gecoördineerd wordt in samenwerking met de lijncoördinator omdat apart contributie wordt geïnd
voor zaalhockey.
Spelers kunnen aangeven of ze 1 of 2 keer willen trainen per week in de zaal.
Om mee te kunnen doen aan het zaalseizoen moet elk team de volgende vrijwilligers leveren:
aanpakkers (opbouwen en afbreken zaal), scheidsrechters en zaalwachten.
Het zaalseizoen loopt van december tot februari en wordt voor de jeugd op zaterdag en zondag
gespeeld. Tijdens het zaalseizoen zijn er in beginsel geen veldtrainingen, maar alleen zaaltrainingen.

TIPS EN TEAMINDELING
Drie keer per jaar worden de trainers en coaches gevraagd om feedback over de spelers in het team
te geven. Dit gaat via het TIPS systeem en via het hockeykantoor. Het is belangrijk om dit tijdig en
nauwkeurig te doen! De informatie wordt opgeslagen in ons spelervolgsysteem waarmee we kijken
of de teamsamenstelling klopt en of er in het volgende seizoen veranderingen moeten worden
aangebracht op basis van motivatie en niveau van de spelers.
De indeling van de teams gebeurt op basis van deze informatie en ook met de input die we krijgen
van scouts en Technische Staf van Kampong.
Dit is een zorgvuldig en tijdrovende taak. Elk seizoen wordt elk team door scouts bekeken. Dit
gebeurt onaangekondigd en de scout zal zich ook niet (altijd) kenbaar maken, dit om te zorgen dat
spelers zo veel mogelijk in hun “natuurlijke hockey omgeving” worden bekeken. Scouts bekijken
zowel wedstrijden als trainingen. Mocht je een speler in je team hebben die hoger zou kunnen en
willen spelen, geef dat dan tijdig aan de lijncoördinator. Dan kunnen zij scouts de specifieke opdracht
mee geven om te kijken welk team voor die speler het best zou zijn in het volgende seizoen.
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OVERIGE KAMPONG ZAKEN
Fysiotherapie, blessures en bitjes

Alle leden van SV Kampong kunnen gebruik maken van een gratis inloopspreekuur fysiotherapie van
Medicort, gevestigd in het clubhuis. Zie voor meer informatie op de site onder Vereniging en dan
Fysiotherapie.
De spreekuren tijdens het seizoen zijn:
Maandag 19:00-20:00 (jeugd)
Dinsdag 19:00-20:00 (algemeen)
Woensdag 19:00-20:00 (jeugd)
Donderdag 19:00-20:00 (algemeen)
Bescherm de spelers tegen zichzelf waar het gaat om al dan niet spelen met een blessure. Doorlopen
/ spelen met een blessure kan een blessure verergeren, genezing vertragen of blijvende schade
veroorzaken. Alleen in overleg met een behandelend arts of fysiotherapeut kan een speler zelf
bepalen of trainen / spelen verantwoord is.
Spelers moeten ook leren luisteren naar hun lichaam. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat het
begeleidingsteam (coach / assistent / manager) druk uitoefent op een speler om toch te spelen. Ook
is het niet toegestaan om pijnstillers (paracetamol, ibuprofen, etc) te verstrekken. Het spelen met
pijnstillers is een keuze die een speler zelf moet maken in overleg met een behandelend arts /
fysiotherapeut en zijn / haar ouders!
Alle spelers moeten tijdens alle trainingen en wedstrijden scheenbeschermers en mondbeschermers
(bitjes) dragen. Bitjes kun je bij een sportwinkel kopen, bij een tandarts laten maken en een aantal
keer per jaar (o.a. tijdens de kick-off in augustus) kan er op Kampong een bitje op maat worden
“gehapt”. Dit wordt via de website en nieuwsbrief aangekondigd.

Tuchtcommissie

Bij Kampong hebben we een Tuchtcommissie. Via deze commissie komen de officiële klachten en
kaarten van de KNHB bij Kampong terecht. Afhankelijk van de aard en frequentie van de klachten /
kaarten zullen gesprekken met spelers / speelsters en hun ouders worden aangegaan. Als ouder,
maar ook als coach / manager verwachten wij dat de mening en eventuele sanctie van de
Tuchtcommissie zonder discussie word aanvaard en uitgevoerd. De Tuchtcommissie is ook een plek
waar spelers / ouders / coaches / managers hun klachten en problemen kunnen neerleggen.

Vertrouwenspersoon

Kampong Hockey wil een veilige vereniging zijn waar iedereen met plezier kan hockeyen. De
Kampong vertrouwenscontactpersoon is er voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en
teamleden.
Het is van belang om ongewenste situaties snel te melden en er over praten. Vervolgens kan er
gezorgd worden dat er een (vroegtijdig) einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, deze niet
verergert en herhaling voorkomen kan worden.
De vertrouwenspersoon is per mail bereikbaar via: vertrouwenspersoon@kamponghockey.nl.
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Meer informatie over de vertrouwenspersoon en het meldpunt seksuele intimidatie van het
NOC*NSF is te vinden op de website onder het kopje vereniging.

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.

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
Hieronder vind je nog eens de belangrijkste e-mailadressen op een rijtje en enkele handige links:
Algemene contactgegevens: https://bit.ly/2EUrgvi
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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
Jeugdcommissie
Vrijwilligers
Kledingcommissie
Materiaalcommissie
Trainingsmaterialen / veldhuur weekdagen
Zaalhockey
Vertrouwenspersoon

wedstrijdjeugd@kamponghockey.nl
jeugd@kamponghockey.nl
vrijwilligers@kamponghockey.nl
kleding@kamponghockey.nl
materiaal@kamponghockey.nl
ondersteuning@kamponghockey.nl
zaal@kamponghockey.nl
vertrouwenspersoon@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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