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K. HOVE SPORT 
-- 

INFOBROCHURE 
 

 

Locatie: 
K. Hove Sport 

Leon Dumortierstraat 38Y 
2540 Hove 

 

 

 

 

http://www.antverpia.net/hove/apotheek/apotheek-antverpia-hove.html
http://www.elly.be/
http://www.ing.be/
http://www.vcverzekeringen.be/
https://nl-nl.facebook.com/soccertime.schoten/photos/a.179171755608198.1073741828.179136182278422/192124144312959/?type=1
http://www.vervoer-luypaert.be/
http://www.delaet-vanhaver.com/
http://www.dakrubbercentrale.be/
http://www.elektrosergeyssels.be/
http://www.argenta.be/nl/default.aspx
http://www.sportingclubhove.be/
http://www.frekwent.be/
http://www.gazetvanhove.be/
http://www.nucleus.be/
http://www.ass.be/
http://turkserangers.com/wp-content/uploads/2013/08/Foot_Pass-POS.png


  

Café t'Nief Hoekske 
Kapelstraat 85 

2540 Hove   
 

      
 

  
  

 
 

 

  

Cafetaria Sporthal Weyninckhoven 
Paul van Ostaijenlaan 2 

2540 Hove  

 

    
 

 

 WELKOM OP K HOVE SPORT! 

Tien jaar geleden namen we de beslissing om onze jeugd meer kansen en mogelijkheden te 

geven, vandaag de dag was dit de beste beslissing ooit! Een ‘mission impossible’, zo leek het wel. 

Een jeugdwerking structureren, organiseren... Vanaf ‘dag één’ een structuur neerzetten, waar 

iedereen zich in kan vinden, voor iedereen begrijpbaar. Jaar na jaar was 

er progressie en dit gaf de kracht om door te gaan met deze opdracht, die 

we eigenlijk beschouwden als een project. Een project dat moest 

uitgebreid worden en dat niet alleen voor de jeugd zijn vruchten kon 

afwerpen, maar ook voor de senioren en de damesafdeling. Na twee jaar 

vernieuwende jeugdwerking begon iedereen zich positief over dit 

project te voelen. De club ging voor de jeugd steeds meer aandacht 

geven. Tijdens het seizoen 2008/2009 was de grote verandering een feit: 
één bestuur, één visie, één doel, één motivatie. Mission possible! 

K. HOVE SPORT  hecht veel waarde aan de toekomst van de jeugd en beschouwt het als zijn taak 

om de jeugd toegang te bieden tot hun dromen. De club wil een sportieve bijdrage leveren aan 

de opvoeding van de jongeren. Teamspirit, discipline, mentaliteit en karaktervorming behoren tot 

de doelstellingen. Op deze wijze moet de jeugdwerking van onze club een voorbeeldfunctie 

krijgen in de toekomst.  K. HOVE SPORT kan uitgroeien tot een familiale club binnen de 

gemeente, maar ook ver daarbuiten. Een clubgevoel creëren is ons ‘stokpaardje’, vermits het 
werken in teamverband automatisch zal leiden tot een beter resultaat.   

De doorlichting van de organisatie Dexia Foot Pass in 2009 was van cruciaal belang voor K. HOVE 

SPORT om een objectief oordeel te krijgen over de vernieuwde jeugdwerking. Op maandag 17 

november 2014 krijgen we na 5  jaar een nieuwe doorlichting. We hebben als club ingeschreven 

omdat we nog willen verbeteren!. Vandaag 1 oktober 2014 mogen we trots vaststellen dat 
onze vereniging zijn doel heeft bereikt:  

 we bestaan 67 jaar in 2014 

 234 spelende leden, +/- 280 leden 

 13 jeugdploegen in competitie  

 2 Heren- (Eerste Ploeg en Beloften) &  1 Dameselftal in competitie 
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K. HOVE SPORT, 1 GROTE FAMILIE, OKTOBER 2014 
 

HOVE SPORT, een club met ambitie 

       HOVE SPORT, een club met structuur, visie en toekomst 
       HOVE SPORT, een vereniging waar jeugd belangrijk is 

       HOVE SPORT, een club waar het leuk is om te vertoeven 
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 FOOT PASS LABEL     K. HOVE SPORT 
 
WIST JE DAT… K HOVE SPORT EEN KWALITEITSLABEL HEEFT VOOR ZIJN 

JEUGDOPLEIDING?        
 

  HOVE SPORT  

HEEFT EEN  KWALITEITSSTER 
 

Quality In Sports Happening 2011 
vrijdag 29 april 2011 in de Zuiderkroon te Antwerpen  

Reeds meerdere jaren waardeert Double PASS de 

kwaliteitsvolle werking van jeugdopleidingen in 

sportclubs. Dit gebeurt in de eerste plaats via de 

toekenning van officiële kwaliteitslabels en -

sterren.  

Deze ‘Quality Awards’ voor de  beste 

sportpraktijken binnen de Vlaamse jeugdsport werden vrijdagavond 29 april 

2011 uitgereikt in de Zuiderkroon te Antwerpen. 
 

Deze ster was 3 jaar geldig en daarom heeft onze club zich terug ingeschreven 

voor een audit die zal plaatsvinden om maandag 17/11/2014 om 18.00u. 
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 1. BELEID EN STRATEGIE K. HOVE SPORT 
 
MISSIE en VISIE VAN K.HOVE SPORT 

 

K. Hove Sport is een ‘sportieve vereniging voor iedereen’. Beoefenen 

van de voetbalsport in een ontspannende en aangename sfeer is haar 

bestaansreden. In een aanbod voor jeugd en senioren, zowel voor  

dames/meisjes en heren/jongens. Attractief voetbal brengen in de 

hogere provinciale reeksen van Dames en Heren is weliswaar het doel 

op langere termijn. 

K. Hove Sport wil daarom ‘één club’ zijn en geen verzameling van 

enerzijds een eerste ploeg en anderzijds een jeugd- en damesafdeling 

telkens met verschillende doelstellingen. Zowel op als naast het veld 

wil de vereniging een betekenisvolle rol spelen. Met sportieve 

activiteiten binnen het Antwerpse gewestelijk voetbal, en met sociale 

nevenactiviteiten binnen de gemeente Hove. 

 
 

BIJDRAGE VAN DE JEUGDOPLEIDING TOT HET ALGEMENE DOEL 
 

In bovenstaande visie zijn de jongeren van Hove Sport ‘de 

knopen van het net’. Zij zijn het bindweefsel van de club en 

maken de verbindingen met het bredere sociale weefsel van de 

gemeente. De jeugdwerking is het kernproduct van Hove Sport 

en daarom bepalend voor het verenigingsleven van de club.  

 

Enthousiasme: 8 jaar geleden hebben we onze visie 

gewijzigd door een enorm enthousiasme; vandaag hebben we 

hierdoor meer vrijwilligers en jeugdspelers. 

 

Samenwerking: met trainers, spelers, ouders, vrijwilligers, 

gemeente; een must voor het bestaan van de club. 

 

Loyaliteit: gedragen door mensen rond de kerktoren voor een stabiele club 

 

Ambitie: wij hoeven niet provinciaal of nationaal jeugdvoetbal te spelen; een recreatief en 

competitief aanbod voor onze jeugdspelers met een goede begeleiding en doorstroming;  daar 

staan we voor en daar gaan we ook voor! 
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MISSIE en VISIE VAN DE JEUGDOPLEIDING 
 

Algemeen doel / bestaansreden van de jeugdopleiding 

De jongeren zijn het allerbelangrijkste en moeten nog plezier kunnen beleven aan het voetbal. 

Maar toch stelt K. Hove Sport zich ook als doel om het beste uit haar jeugdvoetballers te halen. 

Elke jeugdspeler moet de kans krijgen om zijn/haar niveau maximaal te ontwikkelen, in 

overeenkomst met zijn/haar individuele talenten en mogelijkheden.  

Om die reden is Hove Sport vastberaden om haar jeugdopleiding jaar na jaar te verbeteren en 

deze ter beschikking te stellen van alle jeugdspelers, zodat zij maximaal hun individuele 

voetbaltalenten kunnen ontwikkelen. K.Hove Sport wil een opleidingscentrum vormen waarin 

talentvolle en minder talentvolle jeugdspelers kunnen uitgroeien tot volwaardige spelers op basis 

van een kwaliteitsvolle, sportieve, pedagogische en sociale opleiding, en dit alles in een sfeer van 

clubliefde. 

 

Doelgroepen 

 

Alle jeugdspelers, jongens en meisjes, die in aanmerking komen voor de KBVB kunnen zich 

aansluiten bij K.Hove Sport om de voetbalsport te beoefenen. De club komt in competitie uit in 

gewestelijke ploegen. 

Waarden eigen aan de club en jeugdopleiding 

K. Hove Sport staat voor: 

H  (HOGEROP)  
O    (ONTWIKKELING)  
V  (VOETBALWAARDEN)  
E  (EENHEID) 
 

HOGEROP 

 

Hove Sport wil vooruit. Zowel op als naast het veld wil K.Hove Sport een betekenisvolle rol  

spelen binnen het Antwerpse gewestelijk voetbal en  binnen de gemeente. 

Een opleidingscentrum vormen waarin talentvolle en minder talentvolle jeugdspelers kunnen 

uitgroeien tot volwaardige spelers op basis van een kwaliteitsvolle, sportieve, pedagogische en 

sociale opleiding.  
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ONTWIKKELING 

 

Een van de eerste doelstellingen van K. Hove Sport is meewerken aan de algemene ontwikkeling van de 

kinderen. Net zoals de school en andere instellingen voor naschoolse activiteiten neemt de club haar 

verantwoordelijkheid in de opvoeding van haar jeugdige leden. 

 

VOETBALWAARDEN 

 

Via het voetbal is het onze taak om onze kinderen een aantal waarden mee te geven die hun in staat 

moeten stellen om op een correcte en menswaardige manier op te groeien tot volwassen mensen. 

 

Teamspirit, samenhorigheid, verdraagzaamheid, 

vergevingsgezindheid, vriendschap, eerlijkheid, sportiviteit, 

beleefdheid, loyaliteit en vertrouwen zijn waarden die we de 

kinderen willen bijbrengen door daadwerkelijk het goede 

voorbeeld te geven. 

 

 

EENHEID EN DOORSTROMING  

 
De Jeugdopleiding van Hove Sport is volledig geïntegreerd in de club. Het is geen club binnen de club. De 

doelstellingen van de Jeugdopleiding en de club lopen gelijk en beogen een maximale doorstroming van eigen 

jeugdspelers. Zo komt Hove Sport tot een gezond evenwicht tussen externe recrutering en interne recrutering. 

 

 

 

 

INHOUD VAN DE VISIE OP JEUGDOPLEIDING 
 

Doorstroming van jeugdspelers 

 

Doorstroming van eigen jeugdtalent is voor Hove Sport een primaire taak. De belangrijkste factor 

op het vlak van doorstroming is de kwaliteit van de speler en zijn groeipotentieel. De betere 

jeugdspelers, waarin de Sportieve Cel groeipotentieel ziet, kunnen doorstromen van de 

gewestelijke jeugdploegen naar het eerste elftal. Daardoor kunnen externe aanwervingen beperkt 

worden. 

Van zodra een speler zich aansluit bij de club, al dan niet afkomstig van een andere club, worden 

alle spelers gelijkwaardig behandeld. Dit houdt in dat elke speler op zijn waarde beoordeeld 

wordt, rekening houdend met mogelijke progressies. 
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Verenigingsleven 

Het is van het grootste belang voor K. Hove Sport dat de spelers zich thuis voelen en met plezier 

afzakken naar de club, voor trainingen, wedstrijden en activiteiten. 

Wij geloven dat dit alles zijn oorsprong vindt in een correcte en eerlijke behandeling van de 

spelers, gereglementeerd door duidelijke afspraken en regels. 

Ook de ouders en familie moeten zich thuis kunnen voelen in de vereniging. Ouders moeten zich  

betrokken kunnen voelen en  een gevoel van vertrouwen kunnen ontwikkelen. Uiteindelijk 

vertrouwen zij hun kinderen toe aan buitenstaanders die hun kinderen gaan begeleiden en 

vormen. 

Het is dan ook de betrachting van de club en van de Jeugdopleiding om van de totaliteit één 

grote familie te maken met een waarneembare sociale functie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Koninklijke Hove Sport... één grote familie... 

 

Ethische en opvoedende waarden  

Zoals reeds in de missie vastgelegd is de opvoeding van de jeugdspelers één van de hoofddoelen 

van Hove Sport. In verband met hun toekomst is het voor de jonge spelers van het grootste 

belang een degelijke inhoud mee te krijgen, naast een humane waardenopvoeding. Het besef en 

effectief toepassen van waarden en normen is enorm belangrijk. Belangrijk voor de personen zelf 

in hun groei naar volwassenheid. Op dat vlak is de club een verlengstuk en een toegevoegde 

waarde van wat de jongeren meekrijgen van de ouders en van de school.  

Ook voor het imago van de club zijn deze waarden en normen 

belangrijk: de manier waarop spelers, zowel individueel als in groep, 

zich gedragen naar de buitenwereld toe, op het terrein en naast het 

terrein, bij wedstrijden, trainingen en activiteiten.  K. Hove Sport 
gelooft in: 

* Burgerzin en respect voor het andere geslacht en andere culturen  

* Respect voor kansarmen en gehandicapten  

* Promotie van anti-racisme, anti-drugs, anti-doping  

* Strijd tegen elke vorm van agressie ten opzichte van kinderen 

* Bestrijden van pesterijen en vandalisme 

* Fair play 
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INTERNE ORGANISATIEANALYSE: STERKTE/ZWAKTE ANALYSE) 
 

Sterkten van Hove Sport Zwakten van Hove Sport 

 

 Groeiend aantal leden in de 

jeugdopleiding 

 Groeiende interesse voor Hove 

Sport vanuit sociale en sportieve 

nevenactiviteiten 

 Kleine gezellige voetbalclub, op 

maat van de (kleine) gemeente 

 Grote betrokkenheid van de 

middenstand en ouders van 

jeugdspelers 

(vrijwilligers/sponsoring!) 

 Terreinen zijn opgenomen in de 

AGB van de gemeente. 

 

 

 Nieuw clubbestuur moet zijn 

stabiliteit nog vinden 

 Onvoldoende gediplomeerde 

jeugdtrainers 

 Ontoereikend vrijwilligersbeleid 

 Beperkingen in zijn accomodatie 

 Gedragen door te weinig mensen 

Kansen voor Hove Sport Bedreigingen voor Hove Sport 

 

 Zeer gezonde financiële toestand 

voor verdere uitbouw 

 Jeugdpotentieel(spelers) verder 

uitbouwen (doorstroming) 

 Het imago van de club in de 

gemeente consolideren door een 

gezond sportief, financieel en 

sociaal beleid te voeren 

 

 

 Onevenwicht tussen ledenaantal en 

accomodatiemogelijkheden 

 Te weinig speelterreinen, geen 

uitbreidingsmogelijkheden 

 Overbelasting van vrijwilligers 
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 2. ORGANISATIE VAN K.HOVE SPORT 
 

STRUCTUUR 
ORGANIGRAM HOVE SPORT 
 

K. Hove Sport is een VZW, Vereniging zonder Winstoogmerk. Het ‘hoger management’ wordt 

gevormd door de Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur, wettelijk geruggesteund door de 

Algemene Vergadering. Het Dagelijks Bestuur zorgt voor het ‘reilen en zeilen’ van de club en 

wordt dan ook het UITVOEREND BESTUUR genoemd. Zoals aangegeven in Hoofstuk 1- Beleid en 

strategie- is Hove Sport één club. Er is dan ook geen apart ‘Hoofdbestuur’ en ‘Jeugdbestuur’. De 

jeugdopleiding, als kernproduct van de vereniging, is strategisch en beleidsmatig verweven in het 

Uitvoerend Bestuur. 

 

Het Uitvoerend Bestuur van Hove Sport wordt op deze wijze collectief gestuurd vanuit 

verschillende geledingen (sportief, jeugd, financieel, commercieel, organisatorisch...). In deze 

laterale participatie-organisatie worden 8 leden uit de diverse geledingen van Hove Sport bij de 

beslissingsprocessen betrokken.  

 

 Organigram K.Hove Sport                          

 
 

 
 
   

                  VZW 

 K. HOVE SPORT 
 
     
 

    ALGEMENE 

  VERGADERING 
 

    RAAD VAN 

     BESTUUR 
 

  UITVOEREND 

     BESTUUR 

  

Voorzitter 
 

   Hoofd 
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     Cel 
 
 

  
   
 

  Hoofd 

Sportieve 

    Cel   
 
 

     

 
      

    Hoofd 

    Jeugd 
 Opleiding 

  

    (TVJO) 

 

 

 Assistent 
   Hoofd 

   Jeugd 
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     Vice 

Voorzitter 
 

Secretaris 

 
 

    Hoofd 

 

Financiële 
     Cel 

 

 

   Hoofd 

 

Commerc 

Cel 

Commerc. 

      Cel 

                 Sportieve Cel 

       (Sporttechnische Commissie) 

Organisatie 

Cel 

 

GERECHTIGD 

CORRESPONDENT 

  Financiële 

      Cel 

VRIJWILLIGERS 

 

Afgev.  
 

Medische 
Begeleiding 

  TRAINERS / AFGEVAARDIGDEN 

http://www.antverpia.net/hove/apotheek/apotheek-antverpia-hove.html
http://www.elly.be/
http://www.ing.be/
http://www.vcverzekeringen.be/
https://nl-nl.facebook.com/soccertime.schoten/photos/a.179171755608198.1073741828.179136182278422/192124144312959/?type=1
http://www.vervoer-luypaert.be/
http://www.delaet-vanhaver.com/
http://www.dakrubbercentrale.be/
http://www.elektrosergeyssels.be/
http://www.argenta.be/nl/default.aspx
http://www.sportingclubhove.be/
http://www.frekwent.be/
http://www.gazetvanhove.be/
http://www.nucleus.be/
http://www.ass.be/


  

Café t'Nief Hoekske 
Kapelstraat 85 

2540 Hove   
 

      
 

  
  

 
 

 

  

Cafetaria Sporthal Weyninckhoven 
Paul van Ostaijenlaan 2 

2540 Hove  

 

    
 

 

 

 Organigram K.Hove Sport                          

 
VERANKERING VAN DE JEUGDOPLEIDING IN DE CLUBORGANISATIE 
 

De jeugdopleiding, als kernproduct van de vereniging, is strategisch en beleidsmatig verweven in 

het Uitvoerend Bestuur en in de Sportieve Cel (het Sporttechnische management van K. Hove 

Sport). 

Het Hoofd Jeugd Opleiding en de Assistent Hoofd Jeugd Opleiding zijn beslissingsgerechtigde 

leden van het Uitvoerend Bestuur. Samen met de Sportief Verantwoordelijke vertegenwoordigen 

zij de Sportieve Cel (het sporttechnische management) in het Uitvoerend Bestuur. De Assistent 

Hoofd Jeugdopleiding maakt eveneens deel uit van de Financiële Cel. 

De Sportieve Cel zelf is ‘het sporthart’ van de club. In deze Cel zijn alle voetbalgebonden 

activiteiten van K. Hove Sport ondergebracht. Ook deze Sportieve Cel is een horizontale 

participatiestructuur, met beslissingsrecht uit de verschillende geledingen van de 

voetbalgebonden activiteiten (zie organigram). 

Binnen deze cel worden er specifieke taakverdelingen afgesproken. 

 

 Organigram van de Sportieve Cel   (Sporttechnisch Management) K. HOVE SPORT 

 

 

 

 
 

    SPORTIEVE  CEL 
 

  

  HOVE SPORT 
 

 TRAINER      
1°ELFTAL 

 
  

     TVJO + 

JEUGDTRAINERS 
 

 TRAINER        

BELOFTEN 
 

 

 KEEPERS 
 TRAINER 

           SPORTIEF            
VERANTWOORDELIJKE 

  TRAINER        

   DAMES 
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 3. VOETBALOPLEIDING    K. HOVE SPORT 
 
VOETBALSPECIFIEKE VISIE 
 

OPLEIDINGSVISIE VAN K.HOVE SPORT 
 

 
 
Vorming/taakgericht vs. Resultaat 

 

1. Wij voetballen om te winnen ( NIET om RESULTAAT) 

2. Spelers moeten flair, durf en overtuiging uitstralen. 

3. Sportief gedrag t.o.v. scheidsrechter en derden primeert!!! 

4. We spelen in een organisatie met onderlinge coaching (zonevoetbal) 

5. Zelfdiscipline/zelfkritiek 

 

Binnen K.HOVE Sport primeert niet het resultaat, wel de drang om te winnen en de 

plezierbeleving ervan. 

 

We laten de spelers flair, durf en overtuiging uitstralen. 
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We streven naar een gezonde fysieke weerbaarheid op het veld en spreken met prestaties en 

niet met verbale replieken. 

Het verplicht vooruit verdedigen bewerkstelligt flair en overtuiging. 

 

Accepteer de beslissingen van de scheidsrechter. 

Bij twijfelachtige beslissingen van de scheidsrechter moeten de spelers leren hun energie en 

emoties op een goede manier te gebruiken. 

 

Speel in een organisatie en hou deze aan, d.w.z het aanvallend spelsysteem van zonevoetbal. 

Alle posities moeten steeds bezet zijn.  

Spelers moet reageren vanuit hun positie en taak.  

Elkaar coachen is erg belangrijk (coachingsvocabulair). 

Werk aan zelfkritiek en zelfdiscipline. 

Spelers wijzen op hun tekortkomingen op een positieve manier en bovendien oplossingen 

aanreiken. 

 

Globaal leren we de basistechnieken, de mentale begeleiding via een doordachte karakter- en 

persoonlijkheidsvorming, wedstrijdtrainingen en spelvormen, en het aanleren van de beginselen 

van zonevoetbal. Deze principes zijn terug te vinden in onze jeugdplannen. 

 

 

De sportieve werking van K.HOVE Sport is gebaseerd op drie pijlers:  

 

    ORGANISATIE 

    SAMENWERKING 

    DISCIPLINE 

 

De opleiding gaat boven het rendement, zodat deze niet ten gronde kan gaan aan prestatiezucht. 

Het behalen van de eindtermen is bijgevolg belangrijker dan het wedstrijdresultaat. Coaching 

tijdens onze wedstrijden is daarom gebaseerd op leerdoelen en eindtermen (zie de 

opleidingsplannen). 

Hove Sport probeert te winnen uitgaande van positieve voetbalideeën en individuele 

mogelijkheden, niet uitgaande van het pure resultaat. 
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       INDIVIDUELE ONTWIKKELING 

 
       FUN 

 
       ORGANISATIE 

 
       SAMENWERKING 

        
       DISCIPLINE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Op geen enkel moment is RESULTAAT bepalend in de Jeugdopleiding van HOVE  Sport. 
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SPEELSTIJL:HUISSTIJL/CULTUUR 
 

K Hove Sport streeft er naar om aanvallend en attractief voetbal te brengen binnen de organisatie in 

het 1ste elftal. Indien jeugdspelers opgeleid worden in éénzelfde spelsysteem (zonevoetbal) zal later de 

stap naar het seniorenelftal gemakkelijker zijn. De speelstijl is uiteraard afhankelijk van wisselbare 

omstandigheden, nl beschikbare spelers en tegenstander.  

 

 De basiselementen zullen duidelijk worden uitgetekend: 

o Voetballen om te winnen (maar geen resultaatvoetbal) 

o Voetballen in de vooropgestelde veldbezetting 

 U6 speelt dribbelvoetbal volgens de nieuwe regels van de KBVB (VFV). 

 U7 tem U9: ruit met 4 veldspelers en 1 keeper, deze laatste fungeert tevens 

als 5de veldspeler in balbezit. Geen keepers die stijf op de doellijn staan te 

wachten op een aanval van de tegenpartij. De keeper maakt meer en meer 

deel uit van het team. 

 Preminiemen: spelen 8 tegen 8, zone-voetbal  

 Vanaf miniemen: spelen 11 tegen 11, zone-voetbal (in seizoen 2014/2015 

wordt dat 8 tegen 8) 

 Vanaf knapen: spelen we 11 tegen 11 

o K. Hove Sport-ploegen moeten “lef”, “durf”, “fierheid”, “flair”, “overtuiging”, 

“kunde” en “plezier” tonen 

o K. Hove Sport ploegen moeten groot zijn in zowel winst als verlies 

o Respect voor tegenstander, scheidsrechter, derden, accommodatie, materiaal 

 

De opleiding gaat boven het rendement; we laten het rendement niet ten gronde gaan aan 

prestatiezucht. Het behalen van de eindtermen is bijgevolg belangrijker dan het 

wedstrijdresultaat. De coaching tijdens onze wedstrijden is daarom gebaseerd op het behalen van 

de leerdoelen en de eindtermen. K. Hove Sport probeert te winnen uitgaande van positieve 

voetbalideeën en individuele mogelijkheden, niet uitgaande van het pure resultaat. 

 

In principe speelt iedere speler in zijn eigen leeftijdscategorie. Uitzonderingen bevestigen soms 

de regel. Voorwaarde is wel dat de psychische en biologische eigenschappen van de speler dit 

toelaten. 

 

Het belangrijkste is dat iedereen een optimale ontwikkelingskans moet krijgen. Dit verhoogt de 

spelvreugde en versnelt het bijleren. Een speler ontwikkelt zich sterk op jonge leeftijd. We geven 

hem dan ook speelmogelijkheden op verschillende plaatsen in de ploeg. 
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De trainers van K. Hove Sport moeten het eigen belang ondergeschikt maken aan het clubbelang 

en nog eerder aan het individu. De trainingen dienen elk afzonderlijk goed voorbereid te worden, 

uitgaande van de wedstrijd en de eindtermen, daarbij goed rekening houdend met de 

leeftijdskenmerken en de algemene trainingsprincipes. Gevarieerde trainingen zijn niet per 

definitie de beste, herhaling is belangrijk. De grote kunst zit in de eenvoud. 

 

Individuele ontwikkeling staat voorop, binnen een groot FUN gehalte in de trainingen. We laten 

onze jeugdspelers bewust fouten maken om dit in trainingen recht te zetten. We gaan ook uit van 

het principe dat de jeugdopleider de kinderen fouten laat maken en niet de fout op voorhand 

meegeeft. 

 

SPELCONCEPT:SPEELWIJZE 

 

 K. Hove Sport speelt steeds aanvallend voetbal ! “Engagement” en “overgave” zijn 

waarden die telkens de basis vormen, ook op een slechte dag kunnen deze elementen 

helpen. Naast de basiswaarden zijn voetbalplezier, basistechniek en zone-voetbal de 

multiplicators. 

o “Engagement” en “overgave” 

o Voetbalplezier 

o Basistechniek 

o Zone-voetbal 

 

 Onderbouw: Debutantjes 2 tegen 2 en U7,U8,U9 5 tegen 5 

De debutantjes spelen dribbelvoetbal omdat ze veel balcontacten krijgen, veel 

scoringsmogelijkheden en veel funbeleving! De U7,U8,U9 spelen in een ruit. Eén 

meevoetballende doelman, de speler fungeert als doelman maar tevens als 5de 

veldspeler. Een doelman mag niet constant op de doellijn staan te wachten op een 

aanval van de tegenpartij. 

Het vijftal zal “SAMEN” aanvallen en verdedigen ! De focus ligt steeds op de 

individuele actie. 

 

 Onderbouw: 8  tegen 8 

Hovese ploegen spelen in een dubbel ruit. De klemtoon zal meer en meer gaan naar 

het passen-spel (“passing game”) waar zone-voetbal het basiselement is. Dit alles 

verrijkt door de individuele acties in de zone van de waarheid  
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 Bovenbouw: 11 tegen 11 

Hovese ploegen treden steeds aan in een 1 – 4 – 3 – 3 veldbezetting waar zone-

voetbal centraal staat. Volgende elementen moeten stelselmatig aan bod komen bij de 

hogere leeftijdsgroepen 

o Vasthouden van eigen speelwijze 

o Initiatief durven nemen 

o Vanuit een organisatie/positiespel kunnen en durven voetballen 

o Tegenstander kunnen domineren onder vorm van 3 pressingsmethodes (lage 

pressing of midden pressing of hoge pressing) 

o Kantelen 

o Fall back (cfr. ruimte klein maken in de rug van de verdediging bij een 

tegenaanval) 

o Standaard situaties of stilstaande fase, spelhervattingen 

o Etc. 

 

 Schematische samenvatting van de K. Hove Sport veldbezetting 

5 tegen 5  8 tegen 8  11 tegen 11 
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Trainingsschema 2014 – 2015: 

 

Categorie Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

U6   16.30u-17.45u   

U7    17.45u-19.00u  

U8   16.30u-17.45u  17.30u-18.45u 

U9/U10 17.45u-19.00u  17.45u-19.00u   

U11   19.00u-20.15u  18.00u-19.15u 

U13  18.15u-19.30u  18.15u-19.30u  

U15   19.30u-20.45u  19.30u-20.45u 

U17  18.00u-19.30u  18.00u-19.30u  

Dames   19.15u-20.30u  19.15u-20.30u 

Heren  19.30u-21.15u  19.30u-21.15u  

Doel- 

mannen 

 18.30u-19.30u 

(tot U17) 

19.30u-21.00u 

(vanaf U21) 

   

 

Gelieve 10min voor aanvang van de training aanwezig te zijn. 

Douchen verplicht vanaf de U13. 

 

 Tijdens het seizoen zullen er ook trainingen plaatsvinden op het terrein naast de sporthal, 

meer info hierover volgt nog. 

 

 

Wedstrijduren bij THUISwedstrijden 

 

Categorie Zaterdag Zondag 

U6 13.00u  

U7 09.30u  

U8 11.45u  

U9 11.45u  

U10 11.45u  

U11  09.30u  

U13 09.30u  

Scholieren   11.00u 

Dames 15.00u  

Heren 15.00u (beloften) 15.00u 

 

In de wintermaanden spelen de Dames en Heren om 14.30u 
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Wedstrijdkalenders & routeomschrijvingen 

 

Voor de kalender gelieve de link van de KBVB te volgen: 

http://www.footbel.com/nl/Competitites/kampioenschappen.html 

 

Voor de kalender per week van al onze ploegen: 

http://www.khovesport.be/kalender/ 

 

De routeomschrijving van onder tegenstander kan je vinden via volgende link: 

http://www.khovesport.be/clubs/ 

 

 

Via de de homepagina van de website www.khovesport.be kan je de kalender vinden, als je klikt op de tegenstander kan je ook de 

wegbeschrijving vinden naar het veld. 
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Nuttige contactgegevens 

 

  

   FUNCTIE NAAM GSM E-MAIL 

1ste Elftal Heren Bram Van Aelst 0494 84 64 01 bram_van_aelst@hotmail.com 

Beloften Robert Van Peer 0494 69 07 60 paula.verreet@hotmail.com 

TVJO Marcel Van Aelst 0496 91 71 07 marcel_van_aelst@hotmail.com 

Doelmannen Stany Van Den Sanden 0495 28 92 59 stany.vds@skynet.be 

Dames Jan De Ridder 0486 08 67 48 deridder1958@hotmail.com 

U17 Johan Van Nieuwenborgh 0494 33 44 98 marleenenjohan@skynet.be  

U13 Anthony Gils 0493 76 3318 anthonygils@hotmail.com 

U11 Faisal Faisal Djelassi 0476 80 13 02 faisal.djelassi@telenet.be 

U10 Gert Gert Van Kerckhoven 0473 85 53 68 gert@biggerboat.com 

U10 Ronny Ronny Van Kieldonck 0478 54 05 38 ronaldvankieldonck@outlook.com 

U10 Werner Werner Thys 0496 87 35 72 / 

U9 Jens Jens Thiels 0473 29 97 12 jensthiels@hotmail.com 

U9 Wim Wim Oostvogels 0476 98 93 84 w.oostvogels@cei-demeyer.com 

U8 Bjorn Bjorn Van Loock 0477 58 05 74 bjornvanloock@hotmail.com 

U8 Tarik Tarik Boudellaha 0471 75 85 46 tarikboudel@hotmail.com 

U7 Yves/Kevin Yves Fine 0496 19 74 63 yves.fine@skynet.be 

U7 Yves/Kevin Kevin Daelemans 0478 51 91 75 kevinenveronique@telenet.be 
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U7 Marcel Marcel Van Aelst 0496 91 71 07 marcel_van_aelst@hotmail.com 

U6 Thomas Liefooghe 0498 79 79 53 thomasliefooghe1@gmail.com 

U6 Simon Vanderreydt 0473 62 67 79 Simon.vdr@hotmail.com 

U6 Debby Van Gaever 0495 62 03 76 / 

    
    
    
     

   FUNCTIE NAAM GSM E-MAIL 

GC - Secretaris Rudy Boels 0476 31 04 57 boels.rudy@telenet.be 

Kantine Paula Verreet 0496 50 21 16 paula.verreet@hotmail.com 

Kantine Werner Baeten 0476 23 78 14 / 

Terreinverzorger Paul Van Gaever 0474 12 38 84 / 

Inkom jeugd Alban 
  Inkom 1ste ploeg Gust Boels 03 290 50 46 / 

Kinesist Ellen Van Camp 0473 55 15 49 ellenvancamp@live.be 

Kinesist Guy Wollants 0473 71 73 46 guy@wollants.be 

 

http://www.antverpia.net/hove/apotheek/apotheek-antverpia-hove.html
http://www.elly.be/
http://www.ing.be/
http://www.vcverzekeringen.be/
https://nl-nl.facebook.com/soccertime.schoten/photos/a.179171755608198.1073741828.179136182278422/192124144312959/?type=1
http://www.vervoer-luypaert.be/
http://www.delaet-vanhaver.com/
http://www.dakrubbercentrale.be/
http://www.elektrosergeyssels.be/
http://www.argenta.be/nl/default.aspx
http://www.sportingclubhove.be/
http://www.frekwent.be/
http://www.gazetvanhove.be/
http://www.nucleus.be/
http://www.ass.be/
mailto:marcel_van_aelst@hotmail.com
mailto:boels.rudy@telenet.be
mailto:paula.verreet@hotmail.com
mailto:ellenvancamp@live.be
mailto:guy@wollants.be


  

Café t'Nief Hoekske 
Kapelstraat 85 

2540 Hove   
 

      
 

  
  

 
 

 

  

Cafetaria Sporthal Weyninckhoven 
Paul van Ostaijenlaan 2 

2540 Hove  

 

    
 

 

 

 4. MEDISCHE ONDERSTEUNING K. HOVE SPORT 
 

MEDISCH ONDERSTEUNINGSPLAN 
 

K. Hove Sport voorziet de uitwerking van een medisch ondersteuningsplan. 

 

PREVENTIEBELEID 

De medische en paramedische raadgevers van K. Hove Sport besteden vooral aandacht 

aan PREVENTIE van blessures en overbelastingsverschijnselen. 

 

- Een medische vragenlijst wordt in het begin van het seizoen aan de spelers 

meegegeven. Deze vragenlijst wordt opgesteld in het belang van de leden van K. Hove 

Sport. De inhoud ervan kan van belang zijn voor de eerste hulp, indien er zich een 

ongeval of ziekte zou voordoen tijdens een training of een wedstrijd. De gegevens 

worden zeer strikt persoonlijk beschermd in het kader van het medische 

beroepsgeheim. Daarom vragen wij om deze gegevens onder gesloten omslag te 

bezorgen aan de clubarts of de kinesitherapeut. De vragenlijst betreffende de 

jeugdspelers worden ingevuld en ondertekend door de ouders of de voogd. 

- Er worden infosessies georganiseerd voor spelers, begeleiders en trainers over de 

nieuwste sportmedische technieken, over eerste hulp bij sportongevallen en te volgen 

procedures bij letsels en ongevallen. 

- Er wordt aandacht besteed worden aan correcte opwarmingstechnieken en stretching 

technieken en de instructie van deze technieken aan de trainers. 

- Er wordt controle uitgevoerd worden op de toepassing en de inhoud van 

EHBOmaterialen. 

- Er worden fysieke veldtesten uitgevoerd. Om inzicht te verkrijgen in de fysieke 

paraatheid van een speler zijn er conditietesten. Deze testen bieden de mogelijkheid 

om de trainingsevolutie te meten en het trainingsprogramma in te vullen. 
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MEDISCHE VRAGENLIJST 

 Naam: 

Geboortedatum: 

Adres: 

Tel nr.: 

Huisarts: 

Categorie: 

 

 

1 

Bent u ooit in een ziekenhuis opgenomen?   

Onderging u ooit een operatie?   

UITLEG: 

 

 

 

2 

Neemt u tegenwoordig medicatie (voorgeschreven of niet),  

pillen of gebruikt u een inhalator/puffer? 

  

UITLEG: 

 

 

 

3 

Lijdt u aan allergieën (bv. Pollen, medicatie, voeding of insecten)?   

Hebt u ooit huiduitslag of jeuk ontwikkeld tijdens of na een 

inspanning? 
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UITLEG: 

 

 

4 

Bent u ooit flauwgevallen tijdens of na een inspanning?   

Bent u ooit duizelig geworden tijdens of na een inspanning?   

UITLEG: 

 

 

 

5 

Heeft u tegenwoordig een huidaandoening? (bv schurft, uitslag, 

acne, wratten, schimmels, blaren)? 

  

UITLEG: 

 

 

 

6 

Hebt u ooit een hoofdletsel of een hersenschudding gehad?   

Hebt u ooit het bewustzijn verloren of geheugenverlies gehad?   

UITLEG: 

 

 

 

7 

Hebt u ooit een aanval van epilepsie/vallende ziekte gehad?   

Hebt u frequente of ernstige hoofdpijnen?   

UITLEG: 
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8 

Bent u onwel geworden door sporten in (te) grote hitte?   

Hebt u oog- of gezichtsproblemen?   

UITLEG: 

 

 

 

9 

Hoest u, hijgt u of heeft u ademhalingsstoornissen tijdens of na een 

inspanning? 

  

Lijdt u aan astma?   

UITLEG: 

 

 

 

10 

Hebt u ooit last van verstuiking, verrekking of zwelling na een 

blessure? 

  

Hebt u ooit een breuk of ontwrichting opgelopen?   

UITLEG: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.antverpia.net/hove/apotheek/apotheek-antverpia-hove.html
http://www.elly.be/
http://www.ing.be/
http://www.vcverzekeringen.be/
https://nl-nl.facebook.com/soccertime.schoten/photos/a.179171755608198.1073741828.179136182278422/192124144312959/?type=1
http://www.vervoer-luypaert.be/
http://www.delaet-vanhaver.com/
http://www.dakrubbercentrale.be/
http://www.elektrosergeyssels.be/
http://www.argenta.be/nl/default.aspx
http://www.sportingclubhove.be/
http://www.frekwent.be/
http://www.gazetvanhove.be/
http://www.nucleus.be/
http://www.ass.be/


  

Café t'Nief Hoekske 
Kapelstraat 85 

2540 Hove   
 

      
 

  
  

 
 

 

  

Cafetaria Sporthal Weyninckhoven 
Paul van Ostaijenlaan 2 

2540 Hove  

 

    
 

 

 
Stappenplan bij een blessure? 

 

BEHANDELINBEHANDELING & PREVENTIEG & PREVENTIE

VAN BLESSURESVAN BLESSURES

 Procedure van signalementProcedure van signalement

 Procedure bij een ongevalProcedure bij een ongeval

 Procedure van wedstrijdhervattingProcedure van wedstrijdhervatting

TRAINER = ONMISBARE SCHAKELTRAINER = ONMISBARE SCHAKEL

 
 

PROCEDURE SIGNALEMENTPROCEDURE SIGNALEMENT

TRAINER/AFGEVAARDIGDE

TVJO

KINE

ARTS

BEHANDELING
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PROCEDURE PROCEDURE 

WEDSTRIJDHERVATTINGWEDSTRIJDHERVATTING
REVALIDATIEREVALIDATIE

KINEKINE

ARTSARTS

KINEKINE

HERVATTING TRAINING / WEDSTRIJDHERVATTING TRAINING / WEDSTRIJD

 
 

PROCEDURE ONGEVALPROCEDURE ONGEVAL

ONGEVALONGEVAL

ONGEVALAANGIFTEONGEVALAANGIFTE

ARTSARTS

TRAINER/AFGEVAARDIGDETRAINER/AFGEVAARDIGDE

 
 

 

PREVENTIE = TOTAALACTIEPREVENTIE = TOTAALACTIE

 Medisch ondersteunenMedisch ondersteunen
 ObserverenObserveren

 SignalerenSignaleren

 InformerenInformeren

 CommunicerenCommuniceren

 SamenwerkenSamenwerken

80 % minder blessures80 % minder blessures

 

http://www.antverpia.net/hove/apotheek/apotheek-antverpia-hove.html
http://www.elly.be/
http://www.ing.be/
http://www.vcverzekeringen.be/
https://nl-nl.facebook.com/soccertime.schoten/photos/a.179171755608198.1073741828.179136182278422/192124144312959/?type=1
http://www.vervoer-luypaert.be/
http://www.delaet-vanhaver.com/
http://www.dakrubbercentrale.be/
http://www.elektrosergeyssels.be/
http://www.argenta.be/nl/default.aspx
http://www.sportingclubhove.be/
http://www.frekwent.be/
http://www.gazetvanhove.be/
http://www.nucleus.be/
http://www.ass.be/


  

Café t'Nief Hoekske 
Kapelstraat 85 

2540 Hove   
 

      
 

  
  

 
 

 

  

Cafetaria Sporthal Weyninckhoven 
Paul van Ostaijenlaan 2 

2540 Hove  

 

    
 

 

Wat te doen bij een sportongeval? 
Stap 1: 

1. De speler consulteert ZO VLUG MOGELIJK na het oplopen van de blessure een 

dokter. Hij neemt daarbij het formulier “Aangifte van ongeval” en een 

kleefbriefje van het ziekenfonds mee.  

o De arts vult de zijde "Medisch getuigschrift" in.  

o De arts zet, wanneer er ook maar een vermoeden van noodzakelijkheid 

is, “JA” bij “tussenkomst kinesitherapeut” en aantal beurten “9”. Gebeurt 

dit niet, kan kiné enkel NA toelating van de bond. Ook verlenging en 

meer beurten moeten tijdig worden aangevraagd, met kopie van 

voorschrift aan de secretaris Rudy Boels. Kiné-beurten VOOR de datum 

van toelating door de bond worden niet vergoed. Ook niet bij minder dan 

15 dagen sportinactiviteit en NA het hernemen hiervan. 

2. De speler bezorgt dit formulier zo vlug mogelijk (SAMEN MET EEN PERSOONLIJK 

KLEEFBRIEFJE VAN DE MUTUALITEIT) aan de secretaris, die nog de tijd moet 

hebben om het  op te sturen aan de bevoegde diensten. Het document moet 

binnen de 21 werkdagen toekomen bij de bevoegde instanties.  

3. Diegenen die een beroep uitoefenen, moeten hun juist beroep, naam en adres 

werkgever ook doorgeven aan de secretaris of zelf invullen op de juiste plaats op 

de aangifte. 

4. De secretaris/gerechtigd correspondent stuurt het volledig ingevulde document 
naar de VFV/KBVB, dienst FSF/Arena te Brussel.  

 

Stap 2: 

1. Na ongeveer twee weken ontvangt de gerechtigd correspondent van de bond 

een geneeskundig getuigschrift van herstel, samen met het dossiernummer en 

hij bezorgt dit origineel aan de speler.  

2. Dit getuigschrift van herstel dient bij hernemen van de sportactiviteiten en/of 

genezing ingevuld te worden door de geraadpleegde dokter of kinesist.  

3. De speler/ouders brengen dit getuigschrift samen met de nodige bewijsstukken 

voor de tussenkomst (o.a. de originele uittreksel/kwijtschriften van tussenkomst 

van de mutualiteit, facturen apotheker – kasticket onvoldoende) binnen bij de 

secretaris.  

4. Deze stuurt alles naar de VFV/KBVB, dienst FSF/Arena. Pas na het registreren 

van dit getuigschrift, wordt het verbod op spelen en trainen opgeheven. M.a.w. 

een geblesseerde speler mag - indien een dossier sportongeval werd 

opgestart - pas opnieuw beginnen met trainen en spelen NADAT het 

getuigschrift van herneming werd opgestuurd naar VFV/KBVB en vanaf 

de hierop vermelde datum van herneming. 

5. ALLE TERUGBETALINGEN VERVALLEN VANAF HERNEMEN VAN DE 
ACTIVITEIT – OOK KINE-BEURTEN  
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Stap 3: 

 

1. Het bedrag van de aanvaarde tussenkomst wordt op de lopende rekening van K. 

Hove Sport gestort, ongeveer twee maanden nadat eerst een uittreksel van de 

tussenkomst aan de gerechtelijke correspondent werd bezorgd.  

2. De speler ontvangt dit bedrag door middel van overschrijving op de 

bankrekening (rekeningnummer eerst door te geven aan secretaris Rudy Boels). 

Het FSF houdt bij elk voetbalongeval automatisch een vast bedrag af voor 

administratieve kosten, momenteel ongeveer € 11,00.  

Te onthouden: 

 

1. De kosten van de behandeling (dokter, kinesist, …) worden slechts terugbetaald 

na toestemming van het FSF. Het formulier "Aangifte van een ongeval" moet 

m.a.w. binnen de 21 werkdagen (poststempel geldt!) worden opgestuurd.  

2. Bij hospitalisatie worden enkel de substantiële kosten terugbetaald (bvb. Geen 

éénpersoonskamer !)  

3. Vraag bij de apotheker een duidelijke factuur van uw medicamenten (een 

kasticket is niet voldoende!).  

4. Steeds EEN KLEVER van de mutualiteit en SIS-kaart bijhebben.  

5. Formulieren "Aangifte voor een ongeval" zijn te verkrijgen bij trainer, 

afgevaardigde bestuursleden en secretaris.  

6. Rudy Boels, Beekhoekstraat 105, 2540 Hove, boels.rudy@telenet.be  

 

 

 

Terugbetaling lidgelden via ziekenfonds: 
 
http://www.khovesport.be/documenten/  
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 5. INTERNE COMMUNICATIE K. HOVE SPORT 
 
 

INTERNE COMMUNICATIE 
 

INFOBROCHURE / WEBSITE 
Voor aanvang van het seizoen kregen alle ouders van de jeugdspelers een infobrochure  

Tevens staat deze informatie ook op de website: www.khovesport.be 

 
INTERN REGLEMENT 

 
A. REGLEMENT VOOR DE SPELERS 

 
TRAININGSREGLEMENTEN 

 
1. Afmelden voor de training moet tijdig gebeuren bij de trainer. 

2. Spelers worden niet toegelaten in de materiaalruimten. De trainer zorgt voor het materiaal. Na 

afloop van de training wordt het materiaal onder toezicht van de trainer teruggebracht. 

3. De spelers moeten 10 min. voor de aanvang van de training aanwezig  zijn. 

4. De spelers moeten hun kledij aanpassen aan de seizoenen. Korte broek of T-shirt zijn niet 

toegelaten in de winter. 

5. Bij twijfel over afgelastingen van de training moet de trainer gecontacteerd worden 

6. De douche is verplicht na de training  vanaf de reeks Miniemen.  

7. Na de training worden er wedstrijdkaartjes  uitgedeeld. 

8. Voor het begin van de training is er geen enkel balcontact toegestaan. 

9. Uiterlijk 30 min. na het einde van de training worden de kleedkamers verlaten. 

 

WEDSTRIJDREGLEMENTEN 

 
1. Afmelden voor een wedstrijd moet tot de hoogste uitzondering behoren. 

Voetbal is een teamsport! Elke week laten we enkele spelertjes rusten (indien er teveel zijn). De 

spelers die een wedstrijdkaart krijgen moeten zeker aanwezig zijn. 

2. Bij twijfel over afgelastingen van een wedstrijd nemen de spelers of ouders zelf het initiatief om 

zich te informeren bij de trainer, teletekst, internet,website van Hove Sport... 

3. De spelers dienen aanwezig te zijn op het tijdstip dat vermeld wordt op de wedstrijdkaart. 

Bij thuiswedstrijden is dit: uiterlijk aanwezig in de kleedkamer 45 min voor de aanvang 

van de wedstrijd. 

Bij een uitwedstrijd wordt er verzameld op de parking van Hove Sport voor verplaatsing 

met “carpooling”. Fietsen worden ordelijk binnen de draadafspanning geplaatst. Indien een 
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speler rechtstreeks naar het voetbalveld van de tegenstrever gaat, moet de trainer 

hiervan op de hoogte zijn. In principe wordt er niet gewacht op laatkomers. 

4.      Elke jeugdspeler die over een identiteitskaart beschikt, dient deze elke wedstrijd mee te 

brengen. Bij het ontbreken hiervan moet de club een boete betalen aan de KBVB en kan 

de speler geweigerd worden door de scheidsrechter en/ of de tegenpartij. 

5. De douche na de wedstrijd (badslippers) is verplicht. 

6. De spelers moeten zich beleefd gedragen tegenover trainers, de afgevaardigden, 

bestuursmensen, scheidsrechters, medespelers, tegenstrever en publiek. Hove Sport duldt 

geen onbetamelijk gedrag en wil een voorbeeld zijn van “fair-play”. 

7. Onbetamelijk gedrag tijdens een wedstrijd, hetzij sportief (bvb natrappen),  hetzij verbaal (bvb. 

onbeschoftheid) wordt bestraft door verwijdering van het veld door de trainer. 

8. Om redenen van hygiëne wordt er tijdens de rust gedronken uit een beker en niet uit een 

gemeenschappelijke fles. 

9. Tijdens een wedstrijd is enkel positieve verbale communicatie toegestaan. 

 
REGLEMENTEN KLEEDKAMERS 

 
1. In de categorie van de U6,U7,U8 mag zo nodig, één persoon per speler hulp bieden bij het 

aan– en uitkleden. 

2. Gras en modder wordt van de voetbalschoenen verwijderd met borstels en water voor het 

betreden van de kleedkamers.  Voetbalschoenen reinigen in de douches is verboden. 

3. Na de trainingen en de wedstrijden staan de douches verplicht ter beschikking. 

Waterverspilling moet vermeden worden. Ter voorkoming van schimmels wordt het 

dragen van badslippers in de douches ten zeerste aangeraden. 

4. Meebrengen van kostbare sieraden wordt afgeraden. Geldbeugels mogen niet onbeheerd 

achterblijven in de kleedkamer.  

5. De kleedkamers worden in ordelijke staat achtergelaten: drankflessen dicht, drinkbekers 

bij elkaar, afval in de mand, licht uit. De trainer of afgevaardigde kan binnen de groep een 

beurtrol opstellen van “verantwoordelijke-netheid”. 

 
REGLEMENTEN KLEDIJ 

 
1. De wedstrijdkledij (shirt en broek) wordt voor elke wedstrijd door de club voorzien. 

Scheenbeschermers zijn verplicht, de rode voetbalkousen worden aan de spelers bezorgd. 

2. Elke speler is verplicht om zijn trainingspak/regenvest te dragen voor de aanvang van de 

wedstrijd. 

3. Voor een trainingssessie  kan een speler vrij zijn sportkledij bepalen, rekening gehouden 

met de weersomstandigheden! In de winter is een lange broek verplicht. 

4. Voetbalschoenen worden door de spelers zelf aangekocht. Een clubkorting is mogelijk bij 

aankoop bij Soccertime te Schoten. De U6 tot U11 zijn volgens de reglementen van de 

KBVB verplicht om vaste studs te gebruiken. Ook voor de hogere categorieën  is het 
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aanbevolen om zoveel mogelijk met vaste studs te spelen.  Dit verkleint het risico op 

blessures.  

 

REGLEMENT VAN SCHORSINGEN 
 
 Bij wangedrag binnen of buiten de club kan door de trainer, de coördinators, de 

afgevaardigde of het bestuur een disciplinaire straf worden opgelegd, na raadpleging van 

alle betrokkenen. 

 

 K. Hove Sport zal bij meerdere ernstige overtredingen het lidmaatschap van de betrokken 

spelers beëindigen 

 

 

 

B. REGLEMENT VOOR DE OUDERS 

 
Als sportvereniging wil Hove Sport kwaliteit aanbieden wat betreft voetbalopleiding. Dit kan alleen met 

een positieve samenwerking en/of medewerking van de ouders. Hove Sport geeft dan ook aan de 

ouders de volgende “10 geboden voor de ouders” mee 

 

1. Geef blijk van belangstelling, stimuleer uw kind om gaan te trainen, ga zoveel mogelijk naar 

wedstrijden van uw kind en bezoek ook af en toe de trainingen. 

2. Tracht minstens 3 x per seizoen mee op verplaatsing te gaan en uw diensten van ‘carpooling’ 

aan te bieden 

3. Wees enthousiast, stimuleer uw kind en de medespelers. 

4. Gebruik geen tactische kreten, want de kinderen hebben het al moeilijk genoeg met de bal, 

zichzelf en de tegenstander. 

5. Laat het coachen over aan de trainer. Geef zelf geen aanwijzingen. 

6. Geef geen kritiek op de beslissingen van de scheidsrechter. 

7. Accepteer dat ook verliezen behoort bij het voetbalspel 

8. Geef het goede voorbeeld in taal, gedrag, complimentjes... 

9. Geef geen kritiek op de opstelling van het team of over andere tactische beslissingen van de 

trainer/coach 

10.Tracht in geval van onenigheid te praten met een clubverantwoordelijke of een lid van het 

bestuur. 
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Lidgelden 2014 - 2015       

Het seizoen 2013 – 2014 is wederom voorbijgevlogen. Onze heren moesten noodgedwongen 

terug naar 4de provinciale maar starten met de nodige ambitie. De dames beleefden een 

fantastisch eerste  jaar in 2de provinciale en stiekem hopen we in 2014-2015 op nog meer. De 

jeugdwerking van K. Hove Sport blijft groeien en volgend seizoen hebben we 13 jeugdploegen in 

competitie.  

Op financieel vlak blijft het evenwel een moeilijke oefening om het budget telkenmale in 

evenwicht te houden of te brengen. De laatste jaren zijn we er steeds in geslaagd om het lidgeld 

op hetzelfde niveau te houden.  Door de stijgende prijsdruk dienen we dit jaar echter het lidgeld 

op te trekken. 

 

Mogen we vragen om ook dit jaar de ledenbijdragen tijdig te regelen?  

Op datum van 1 augustus 2014 wil de club zijn bestelling plaatsen bij kledijleverancier 

Soccertime. Het niet komen passen van de kledij of laattijdig betalen kan dit proces vertragen. 

Lidgelden worden alleszins NIET meer gedeeltelijk teruggestort wanneer een lid besluit om in de 

loop van het seizoen te stoppen met voetballen.   

 

Voor het komende seizoen zijn de volgende bedragen van toepassing voor de spelende leden: 

 lidgeld voor één of voor het eerste gezinslid:   180,00 € 

 lidgeld voor het tweede gezinslid:            160,00 € 

 lidgeld voor het derde gezinslid:            140,00 € 

 voor eventueel volgende gezinsleden:              60,00 € 

 lidgeld voor spelers U6(°2009°)/U7(°2008) bedraagt 140€(130€ voor 2de, … gezinsleden). 

 

 K. Hove Sport  

o lidmaatschap K. Hove Sport 

o wedstrijdshirt in beheer van K. Hove Sport 

o ploegtrainingen 

o coaching en begeleiding bij wedstrijden 

o Kledijpakket JOMA (kousen, wedstrijdbroekje, vest met rits tot beneden) 

o 1 drankbon tijdens thuiswedstrijden 

o 2 seizoenabonnementen voor ALLE thuiswedstrijden (voor de ouders) 

 Koninklijke Belgische Voetbalbond / KBVB 

o lidmaatschap Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) 

o verzekering/administratiekosten KBVB 

 Locatie terreinen K. Hove Sport 

o Terreingebruik + onderhoud / gebruik van kleedkamers/trainingsmaterialen 

Mogen wij U vriendelijk vragen om uw betaling uit te voeren 

UITERLIJK op 31 juli 2014 
op rekeningnummer  BE79 0682 1552 4933   van  K. HOVE Sport vzw. 

Gelieve bij de mededeling, duidelijk (bij voorkeur in drukletters) te vermelden: 
NAAM en VOORNAAM van het lid (leden) 
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IN- EN UITSCHRIJVEN BIJ K HOVE SPORT 

 

1. Ik ben NIET aangesloten bij een andere club van K.B.V.B: 
Neem contact op via mail : boels.rudy@telenet.be (Rudy Boels – GC/Secretaris) of 

marcel_van_aelst@hotmail.com (Marcel Van Aelst – TVJO) 

2. Ik ben aangesloten bij een club van K.B.V.B.: 

VOOR 30 april 

U dient eerst persoonlijk ontslag te nemen bij de huidige club via een “roze ontslagformulier” dat 

tussen 1 april en 30 april aangetekend moet verstuurd worden naar zowel de huidige club als 

naar de K.B.V.B.. Vanaf 2 mei kan u dan een nieuw aansluitingsformulier bij K. Hove Sport 

ondertekenen.  

NA 30 april 

Vanaf nu kan u slechts van club veranderen met toestemming van de huidige club. Dient te 

gebeuren met een zogenaamde”witte transfer”. Deze overgangsmachtiging moet zowel door 

beide (GC van de huidige club als de GC van K. Hove Sport) ondertekend worden. Seniors 

moeten er rekening mee te houden dat hun aansluiting bij K. Hove Sport VOOR 1 september 

(poststempel) bij de K.B.V.B. moet aankomen om nog in aanmerking te komen voor  wedstrijden 

opstelling in het 1ste elftal. (datum volledige invoer in programma E-KickOff door Gerechtigd 

Correspondent en overmaken door hem van het persoonlijk ondertekend akkoord van de speler 
met poststempel, uiterlijk 31 augustus. 

3. Ik ben ouder dan 35 jaar 

Zodra iemand de leeftijd van 35 jaar bereikt heeft, kan hij zonder het akkoord van zijn huidige 

club, een definitieve transfer bekomen via de zogenaamde “blauwe transfer” Indien hij reeds 

tijdens het lopende seizoen wedstrijden gespeeld heeft voor het 1ste elftal van zijn andere club 

mag hij niet meer deelnemen aan de wedstrijden van het 1ste elftal van K. Hove Sport. 

ZEER BELANGRIJK: 

K. Hove Sport zal  NA deze periode (van 1 april tot 30 april) van GEEN enkele speler  

het ontslag nog aanvaarden.  

Dit wil dus in de praktijk zeggen dat hij verplicht is het seizoen 2014 – 2015 vol te maken bij K.  

Hove Sport 
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VERENIGINGSLEVEN 

 
JEUGDPARTICIPATIE 

 
Voor actieve spelersparticipatie binnen Hove Sport worden er de volgende initiatieven genomen: 

- Jongeren vanaf scholieren helpen mee aan de organisatie van de jeugdtornooien 

(duiveltjes tot miniemen) en de Scholencup: ze fungeren als begeleiders/ scheidsrechters 

en vervullen administratieve taken (invullen wedstrijdbladen, uitslagen enz...). 

- Eenmaal per seizoen organiseert Hove Sport een ‘etentje’ voor de jeugdploegen, 

aansluitend op hun wedstrijd. 

- Geregeld spelen de debutantjes voorwedstrijdjes van het eerste elftal. 

 
 

COMMUNICATIE/RELATIE MET 1° ELFTAL 

 
De jeugdspelers van Hove Sport hebben gratis toegang tot alle wedstrijden van Hove Sport. 

Als stimulans voor het ‘clubgevoel’ tussen de senioren en de jeugdspelers worden de seniors 

ingeschakeld op zaterdagmorgen om te fungeren als scheidsrechter van de Duiveltjes of de 

Preminiemen. Hun assistentie wordt eveneens gevraagd bij het jeugdtornooi, de jeugddag en de 

Scholencup. 

De Hove Sport-Quiz, de Kaas-en wijnavond, de Vlaaienslag, … zijn jaarlijkse gezamenlijke 

activiteiten van de Jeugdopleiding en het 1°elftal. 

 

KALENDER ACTIVITEITEN 2014/2015 
 

Pizza-Vlaaienslag      Verkoop oktober/november 2014 -  afhaling zaterdag 22 november 2014 

Kaas-wijn avond       Vrijdag 14 november 2014 

Sinterklaasfeest     Woensdag 3 december 2014 

Kwis         Zaterdag 22 maart 2015 

Familliedag        Zaterdag 6 juni 2015 

  (Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen) 
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Toernooien Hove Sport (onder voorbehoud van eventuele wijzigingen) 

Zaterdag 1 mei 2015    Soccertime-toernooi voor 5 tegen 5 

Zaterdag 9 mei 2015    Vacla-finales van het Gewest Antwerpen (Cat. U9,U11,U13,U15,U17) 

Zaterdag 23 mei 2015  Scholencup 

  Zaterdag 30 mei 2015  Jeugdtoernooi Hove Sport 

Zondag 31 mei 2015     Jeugdtoernooi Hove Sport  
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 6. EXTERNE RELATIES K.HOVE SPORT 
 

 

EXTERNE COMMUNICATIE 
 
DE WEBSITE:  WWW.KHOVESPORT.BE 
 
De vernieuwde website is ‘het visitekaartje’ van de club. Zowel interne als externe personen 

blijven op deze wijze op de hoogte  van het reilen en zeilen van de vereniging. 

Op de website vindt men informatie over: onze missie, visie, interne reglementen, nuttige 

telefoonnummers, activiteiten, ploegoverzichten … 

 

SAMENWERKING EN RECRUTERING IN DE REGIO 
 

SAMENWERKING MET LOKALE SCHOLEN 
 

a. Samenwerkingsplan met scholen 

Gebruik van de accomodatie voor de Scholencompetitie op onze velden. 

 

b. Samenwerking op vlak van accomodatie 

De terreinen van Hove Sport zijn eigendom zijn van de gemeente. Alle Hovese Scholen en 

verenigingen kunnen hiervan gebruik maken. De lagere school en de middelbare school van Regina 

Pacis houden elk jaar in de maand mei hun sportdag op de velden van Hove Sport. 

 

c. Organisatie van acitiviteiten voor de scholen: HOVESE SCHOLENCUP 

Sinds 2006 organiseert K.Hove Sport jaarlijks ‘De Hovese Scholencup’.  

Het is een interscholencompetitie tussen de vier lagere scholen van de gemeente: de 

gemeentelijke lagere school ‘Rodenbach’, de rijkslagere school ‘t Groen Schooltje’, en de vrije 

lagere scholen ‘Regina Pacis I’ en ‘Regina Pacis II’.  

 

De competitie verloopt over drie ‘graden’:  

*de eerste graad, 1° en 2° leerjaar (duiveltjes) 

*de tweede graad, 3° en 4° leerjaar (preminiemen) 

*de derde graad, 5° en 6° leerjaar (miniemen) 

De sponsors van Hove Sport hebben voor elke school en voor elke graad een volledige 

scholenoutfit bezorgd, in de kleuren van de school en bedrukt met het scholenlogo.  

Na 8 jaar is de SCHOLENCUP uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie in de gemeente en een 

grensoverschrijdend evenement dat de scholen op sportief en sociaal vlak dichter bij elkaar 

brengt.  
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 7. DE ACCOMMODATIE K. HOVE SPORT 
 

 

Hove (8000 inwoners) is een residentiële groene gemeente, gelegen ongeveer 10 km 

ten zuiden van Antwerpen.  

 

K. Hove Sport beschikt over twee voetbalterreinen, gelegen tussen de Lintsesteenweg en de Leon 

Dumortierstraat. De blikvanger van het sportcomplex is het centrale gebouw, nieuw opgericht in 

het jaar 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gebouw springt in het oog door het ronde dak en door het feit dat het volledig in hout is 

geconstrueerd. De naam "Chalet" spreekt dan ook voor zich. Op het gelijkvloers van het centrale 

gebouw bevinden zich de kleedkamers. Vanuit de kantine en het voorste terras op de eerste 

verdieping heeft men een prima zicht op de beide voetbalvelden. 

De infrastructuur van K.Hove Sport bestaat uit: 

 2 speelvelden, waarvan 1 met verlichting  

 De kantine met keuken, toiletten heren/dames en 100 zitplaatsen 
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 8 kleedkamers, 2 scheidsrechter kleedkamers, sanitaire voorzieningen en een 

gehandicapten toilet  

 

 

 

 

 

 1 technische ruimte en 2 opbergruimten voor materiaal 

 Een hamburgerkraam (tuinhuisje van 15m2) 

 2 dug outs op elk veld 

 Afdak voor 50 personen, leunend tegen de kantine 

 Een parking gelegen aan het A terrein 

 

 

 

 

 

 

 
Gezien de toename van het aantal leden/spelers en de beschikbaarheid over slechts 1 

oefenterrein , heeft K Hove Sport –zoals het voorbije seizoen- een aanvraag gericht aan de 

gemeente om tijdens het speelseizoen te kunnen beschikken over het  terrein aan de sporthal 

van Hove. Dit terrein werd gedurende de zomer 2014 volledig heraangelegd. 
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