
 

Heerhugowaard, 17 juli 2016 

Informatie Kaboutervoetbal vv Reiger Boys, seizoen 2016 – 2017. 

Inleiding: 

Bij vv Reiger Boys is het mogelijk om de jongste aanstormende leeftijdscategorie voetballers 
kennis te laten maken met kaboutervoetbal. Dit is bij Reiger Boys een informeel opgezette 
voetbaltraining met als doelstelling kinderen op een speelse wijze kennis te laten maken met de 
voetbalsport. Op eenvoudige wijze leren de kinderen tegen een bal te trappen en sportief bezig 
te zijn in een teamverband. Primair resultaat voor de kinderen is pret hebben in het spel, wat de 
basis is voor hun verdere voetbalcarrière. Tevens levert de opgedane ervaring een goede basis 
om gemakkelijker door te stromen naar de F-jes. 

Kabouters: 

Grootte kaboutergroep: Zowel jongens als meisjes, max. 20-22 per groep.  

Leeftijdscategorie: Instroom 4,5 tot 7 jarigen. 

Instroom gedurende het 
seizoen: 

Gedurende het seizoen stromen nieuwe kabouters in indien 
ze de leeftijd van 4,5 jaar hebben bereikt en er voldoende 
hulptrainers zijn 

Aanmelding: Het aanmeldformulier kunt u vinden op de site van Reiger 
Boys: 

 http://www.reigerboys.nl/aanmelden-voor/aanmelden-
voetbal-test 
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Algemeen: 

Locatie: Reiger Boys terrein, Sportcomplex ‘de Wending’ 

Lotte Beesedijk 1, 1705 NA, Heerhugowaard 

Clubgebouw: de Reiger Staete 

Aanvang seizoen: Zondag 4 september 

Trainingsdag: Zondag 

Trainingstijden: 11:00 – 12:00 uur 

Ontvangst: Op het kunstgrasveld. S.v.p. melden bij de 
trainer(s). 
 

Afgelastingen: De hoofdtrainer bepaalt of een training wel of niet doorgaat. De 
ouders worden door de groepstrainer via de whatsapp-groep 
geïnformeerd. 

Contributie: EUR 109 (incl. EUR 20,00 vrijwilligersbijdrage); Tenue bestaande 
uit shirt, broek en kousen wordt gratis ter beschikking gesteld aan 
de kabouters. 

Voetbal in KNVB-verband: Nee, maar onze kabouters zijn wel bij de KNVB 
ingeschreven. (ivm verzekering) 
 

Kleding:  Het dragen van clubkleding is verplicht. De kleding wordt 
verstrekt door het kledingfonds en is gratis voor de 
kabouters 

 Voetbalschoenen en scheenbeschermers zijn verplicht 

 Zaalvoetbalschoenen en uiteraard de 
scheenbeschermers zijn verplicht bij zaalvoetbal. 
Specifieke zaalvoetbalschoenen vanwege het feit dat 
schoenen met ‘zwarte zolen’, zwarte strepen nalaten op 
de zaalvloer. Dit is ongewenst en wij zijn te gast in de 
zaal. 

 
Coördinator: Frank Heemsbergen  

Betje Wolfftuin 8  
1705 KA Heerhugowaard 
kabouters@reigerboys.nl 
 

Trainers: Per training bestaat de groep uit maximaal 20-22 kinderen. Op 
iedere groep staat 1 groepstrainer en minimaal 3 hulptrainers, 
welke worden aangestuurd door de groepstrainer (allen 
enthousiaste ouders van kabouters). 
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Wetenswaardigheden Seizoen 2016 - 2017: 

  -  Seizoen duurt tot en met mei 2017.  

 - In de maanden januari en februari 2017 wordt er in de zaal getraind. Nadere informatie 
volgt.  

 -  In april / mei 2017 wordt door de toernooicommissie van Reigerboys een toernooi voor 
de kabouters  /mini-pupillen georganiseerd. In deze periode volgen nog één of meer 
toernooien op zaterdag of zondag bij andere verenigingen.  

  -  Rond moederdag is er een training van de kabouters tegen de moeders. Nadere 
informatie volgt. 

  -  Aan het eind van het seizoen wordt er afgesloten met een feestelijke laatste training, 
dit kan voor of na het laatste toernooi zijn. (e.e.a. hangt af van de definitieve 
toernooidata)  

 Indeling Kabouters:  

  - Luipaarden: kabouters uit 2011 / 2012 

 - Panters: kabouters uit 2011 / 2012 

 - Wolven: kabouters uit 2010 

 - Leeuwen: kabouters uit 2010 

Trainingsopbouw: 

- Aanvang training 11.00 uur. Rond 11.30 uur rust met limonade (in de kleedkamer). Na 
ongeveer 5 à 10 minuten vervolg van de training tot 12.00 uur. 

  - Afspraak met ouders om minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig te zijn i.v.m 
omkleden en eventueel voor de ouders nog even de tijd om met hun kind (-eren) een 
balletje te trappen. Stelling: Wees op tijd, te laat komen verstoort de training.  

   - In grove lijnen bestaat een training uit:  
• “Opwarmen” Tikkertje, pylonenloop, enz.  
• Coördinatie en baloefeningetjes.  
• Leeftijdsafhankelijke oefeningen: 1e jaars makkelijke oefeningen en veel 

herhaling en 2e jaars worden meer getraind voor de overgang naar de F-jes 
• Onderlinge oefenpartijtjes  
• Voorbereiding overstap kabouters naar de F-jes:  

- In de 2
e 

helft van het seizoen, na de winterstop, is het de bedoeling dat de kabouters 
die overgaan naar de F-pupillen wat meer voorbereid worden op de overstap naar de F- 
pupillen. (alvast wat wennen aan de grootte van de velden, wat meer spelervaring en 
balbehandeling bij te brengen). Ervaring leert dat 2e jaar kabouters op een wat ‘hoger’ 
niveau trainen dan de 1e jaar Kabouters. Zoals gesteld is het de bedoeling om 
gedurende het seizoen een aantal malen deel te nemen aan zogenaamde 
clustertoernooitjes met andere verenigingen.  



 

Ziek en Zeer: 

  -  In geval uw zoon / dochter verstek moet laten gaan, meldt dit dan even voorafgaande 
aan de trainingen. (aan de trainers)  

  -  Er wordt een presentielijst gehanteerd. Doel hiervan is o.a. om langdurig zieken op te 
merken alsook frequent verzuim.  

  -  Is uw zoon /dochter langer dan 2 weken ziek of geblesseerd, laat de trainer dit dan ook 
even weten, een opbeurend kaartje is dan namelijk snel verstuurd.  

  

  Algemene informatie over Reiger Boys kunt u vinden op de website www.reigerboys.nl. 
 
  In de kantine kunt u een Presentatiemagazine v.v. Reigerboys (gekleurde magazine) vinden.  
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