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Over deze huisstijlgids
In 2021 heeft Hudito in samenwerking met Komovo gewerkt aan 
een nieuwe huisstijl. Uitgangspunt was om een stijl te maken die 
goed aansluit bij de kern 'Hudito voor het leven' en de waarden 
van Hudito. Deze waarden zijn gevonden tijdens meerdere 
meedenkdagen en gebundeld in het waardenboek. Tijdens deze 
dagen hebben onze leden gestemd op de stijlrichting die zij het best 
vinden passen bij de club.

Met een grote meerderheid is er gestemd op het oude logo, waarbij 
wel behoefte was aan verfrissing. Ook werd duidelijk dat de kleuren 
zwart en rood dé kleuren zijn van onze club. Dit, in combinatie met 
de karakteristieke vorm van ons schildlogo als thema, voelde voor 
de leden als de richting om op te gaan. Komovo nam de ideeën, 
meningen en vooral het  enthousiasme van de leden mee, wat zich 
ontwikkelde tot deze huisstijlgids. 

Wat ligt er nu voor je? Een bundeling van de tone-of-voice en 
huisstijlelementen die het startpunt zijn voor een coherente 
communicatie vanuit onze club. Laat je inspireren en leiden, maar 
niet tegenhouden door de uitgezette lijnen. We zijn immers een 
pak-het-lekker-op! club. Dit document is levend en zal over de tijd 
aangevuld worden en veranderen.

Je vindt de belangrijkste elementen zoals logo, kleur en het schildje 
op LISA, of je kan het direct gebruiken in Adobe programma's via de 
library CC Library van Hudito. Heb je vragen? Stel ze vooral! Je kan 
terecht bij Björn, bestuurslid communicatie. Heel veel plezier met 
het maken voor Hudito.

https://shared-assets.adobe.com/link/703454f2-d90c-49b9-6007-97e41fceb026
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Tone of voice
In ons schrijven willen we herkenbaar en consistent overkomen. 
De waarden en de eigenschappen die hieruit volgen helpen hierbij. 
Schrijf je namens de club? Neem dan een kijkje in ons waardenboek 
en laat je sturen door de eigenschappen hieronder:

• Open, eerlijk

• Gezellig, sympathiek, sociaal, warm

• Betrouwbaar, uitnodigend, omarmend, veilig

• Enthousiast, gemotiveerd, actief, ambitieus, passievol

Daarnaast hebben we nog een paar tips:

• Voor commissies, feesten en andere activiteiten: schrijf 
beeldend en activerend. Het lezen van jouw tekst is de eerste 
stap tot actie. "Samen pakken we het op!"

• Hudito is van alle leden. Alle leden moeten zich aangesproken 
voelen. Schrijf toegankelijk en begrijpbaar, niet te wollig of 
academisch. "Hudito voor het leven"

• Schrijf met af en toe een knipoog. "Hudito maakt van sport een 
feestje"

• Wees direct, we winden er geen doekjes om

• We spreken in ‘je’ vorm en informeel

• Hudito met alleen een hoofdletter 'H' in normale teksten
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Logo
Een nieuw logo voor een frisse start van onze communicatie. 
Nieuwe sticks, een vernieuwd wapen van Delft, grotere letters, 
betere  spatiëring en een vector versie met goede exports. Dit 
helpt ons om makkelijker middelen te ontwerpen, waarbij het geen 
probleem is als af en toe het oude logo nog op een shirt of bord 
staat.

In maken zoveel als mogelijk gebruik van het hoofdlogo. Voor 
sommige gevallen is het beter om bepaalde, alle of aangepaste 
elementen vanuit het logo te gebruiken. Bijvoorbeeld voor 
kleine groottes of wanneer het logo in een beperkte ruimte wordt 
gebruikt zoals een profielfoto of op een vlag. Dan is het goed om 
niet het schildcontour te gebruiken maar de ruimte te vullen. Het 
belangrijkste is dat het herkenbaar is: de rood-zwarte banen, het 
wapen van Delft, gele HUDITO letters, verticale strepen in de sticks 
en een zwarte rand.

Plaats het logo altijd in zijn geheel in de lay-out met genoeg  
witruimte eromheen.

Flag design

Het Hudito Logo

Social mediaSmall sizesMonochroom



Het concept
Het schild van Hudito is mede dankzij de vorm onderscheidend. 
Deze vorm is een centraal element in de huisstijl en werkt samen 
met teksten en foto’s. Vanaf de zijkant komen één of twee schilden 
naar binnen, in het rood of zwart, die dus deels worden afgesneden. 
Zo creëren we gelaagdheid, dynamiek, speelsheid en handige 
ruimte voor teksten.

Hudito
voor
het
leven

Hudito
voor
het
leven

Super Sunday
Heren en Dames 1
Zondag 5 september vanaf 12:45
Kom onze dames aanmoedigen naar de winst! 
Samen beginnen we sterk aan het seizoen.

Aansluitend aan de wedstrijd start het eerste 
TD van het jaar.
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Proeftrainen bij HUDITO
Hockey is lekker buiten sporten
Kom vanaf 6 juni gratis proeftrainen op een van de 
aankomende zaterdagen voor jongens en meisjes van 
5 tot 10 jaar oud. 
Opgeven of meer info via JHC@hudito.nl 
Betaal geen inschrijfgeld, kijk voor de duur van deze 
actie en meer info op hudito.nl.

Neem je scheenbeschermers en een bitje mee?
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Een paar tips:

• Verander alleen de grootte en de positie, draai de schildjes nooit.

• Plaats de foto, teksten en zet tot slot de schildjes neer op een 
plek waar genoeg ruimte is. Let hierbij op de restvormen en laat 
de schildjes 'meespelen' met de inhoud van de foto en tekst.

• Plaats nooit een geheel schild op de pagina, altijd een deel.

• Gebruik het schild om daar deels tekst op te plaatsen.
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Kleur
Hudito is de club van rood en zwart. Dit zijn daarom vanzelfsprekend 
de kleuren voor de huisstijl. Daarnaast gebruiken we wit als een 
basiskleur en gaan we witte achtergronden of teksten niet uit de 
weg. Uit het logo hebben we het geel gehaald. Deze kleur willen we 
in details naar voren laten komen. Wees vrij in het gebruik van tinten 
zwart (grijs), maar houdt het rood en geel altijd dezelfde kleur.

Hudito rood

#EB2025

R235 G32 B37

C0 M100 Y00 K0

Zwart

#000000

R0 G0 B0

C0 M0 Y0 K100

Wit

#FFFFFF

R255 G255 B255

C0 M0 Y0 K0

Hudito Geel

#FEC60E

R254 G198 B14

C0 M22 Y100 K0
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Fotografie
Fotografie is een belangrijk onderdeel van de huisstijl. Met foto's  
wordt het gevoel van de club het best overgebracht. Let bij het 
kiezen van een foto voor jouw communicatiemiddel goed op 
wat je wilt overdragen. Maak je een poster voor een gezellige 
activiteit? Gebruik dan een foto van mensen op een borrel of die 
samen een limo drinken. Ben je bezig met een instagrampost over 
de successen van een team? Gebruik een vierende foto of een 
actiefoto. Juist een nieuwsbericht aan het maken voor een nieuw 
besluit? Laat dan een foto zien die laat zien dat er over het besluit is 
nagedacht. Gebruik het waardenboek om inspiratie op te doen.

Natuurlijk moeten de foto's die je gebruikt een zo hoog mogelijke 
kwaliteit hebben. Je kan veel foto’s vinden van Jeannet Koomans op 
Flickr. Of via het LISA ledenportaal, waarvan de originele bestanden 
staan op een drive. Vraag de communicatiecommissie voor toegang 
(pr@hudito.nl). Daarnaast is het belangrijk om altijd credits te geven 
aan de fotograaf, in dit document zijn ze gemaakt door Jeannet 
Koomans.

https://www.flickr.com/photos/jeannetkoomans/albums
https://www.flickr.com/photos/jeannetkoomans/albums
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Typografie
Hudito gebruikt een krachtig en stoutmoedig lettertype, Big 
Shoulders Text, in combinatie met een zachter en speels lettertype 
Archivo.

Omdat we karakteristieke en aanwezige lettertypes gebruiken, is het 
zaak om ruimte en lucht te creëren door vrij grote afstanden tussen 
tekstblokken te gebruiken. Daarnaast is het goed om iets ruimere 
leading (afstand tussen de regels) te gebruiken.

Beide lettertypes zijn gratis beschikbaar via Google Fonts:

• Big Shoulders Text op Google Fonts

• Archivo op Google Fonts

Voor de typografie nerds onder ons: 

• We gebruiken Big Shoulders Text in plaats van Display, omdat 
daar bredere ink traps in zitten, die beter passen bij de stijl. 

• Een nice-to-have is om de standaard, minder mooie g van 
Big Shoulders Text te vervangen door een stylistische variant. 
Dit is zeker niet van belang voor de meeste situaties, maar 
bijvoorbeeld deze gids gebruikt de mooiere variant. Dit kun je 
doen met een GREP style in InDesign. Voor meer info kun je 
terecht bij Ties Schotel (ties@komovo.nl).

Big Shoulders Text Black
Voor grote teksten waar de tekst het hoofd grafisch element is en er 
bijna geen andere elementen in de lay-out staan (zoals een poster 
met alleen tekst). Maak de teksten zo groot mogelijk, wees niet bang 
om een zin op te breken in meerdere regels. Maak de leading iets 
kleiner in teksten die meer regels hebben, zodat het meer als een 
blok lijkt. 

Big Shoulders Text Bold
Voor titels gebruikt we Big Shoulders Text Bold

Big Shoulders Text Light
De subtitels worden geschreven in Big Shoulders Text Light 
in dezelfde grootte als de titels. Er mag maar één tekst in Big 
Shoulders Text Bold en één in Light in één beeld staan.

Archivo Medium

Archivo Medium wordt gebruikt voor overige titels in teksten.

Archivo Regular

Hudito gebruikt Archivo Regular voor normale teksten.

Origineel: g
Alternatief: g

https://fonts.google.com/specimen/Big+Shoulders+Text?sort=alpha&category=Sans+Serif,Display&preview.size=60&query=big+should
https://fonts.google.com/specimen/Archivo?sort=alpha&category=Sans+Serif,Display&preview.size=60&query=archivo
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Lay-out
We gebruiken een eenvoudige layout gebaseerd op strakke 
kolommen met schilden die het grid onderbreken voor dynamiek. 
Vaak is de opzet een afbeelding die het tekengebied horizontaal of 
verticaal opdeelt. In het deel wat overblijft tekenen we 1 of meerdere 
kolommen, afhankelijk van wat het beste uitkomt.

Je kan gele lijnen of spatiëring gebruiken om kolommen op te breken 
en zo afgebakende gebieden te creeëren om je boodschap beter 
over te brengen.

6

Op het veld gaat de knop om
Gedrevenheid

Op Hudito is het gezellig, maar op het veld willen we altijd winnen. 
Bij Hudito hockeyen “Mensen die ervan kunnen genieten dat je eerst 
100% geeft op het veld en daarna gezellig een biertje pakt.”

Bij de mooiste herinneringen van onze leden horen ook juist de 
overwinningen en prestaties op het hockeyveld. Het winnen van een 
kampioenschap, de promotie naar de overgangsklassen met H1, het 
trimmerstoernooi en het landskampioenschap van G1. 

“100% 
geven 
op het 
veld”
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Stappenplan
Ben je een poster, flyer, social post of iets anders voor Hudito aan 
het maken? Heb je foto's en tekst die aansluit bij de waarden van 
Hudito en het doel van je middel? Super! Wees niet bang om met 
een nieuw canvas te beginnen en volg het stappenplan:

1. Download de huisstijl map en installeer de lettertypes Archivo en 
Big Shoulders Text. Eventueel installeer je de Adobe library van 
Hudito. Je hebt nu alles in huis.

2. Start in je favoriete programma om (visuele) documenten 
te maken. Dit kunnen Illustrator of InDesign van Adobe 
zijn, Word of Powerpoint van Microsoft of een online 
fotobewerkingsprogramma zoals Canva.

3. Maak een bestand in het juiste formaat. Bijvoorbeeld A3/A4 voor 
drukwerk, of 1080x1080 pixel voor een instagram post.

4. Plaats de foto en/of tekst. 

a. Bij een korte kreet kun je een grotere tekst plaatsen op een 
foto of een zwarte achtergrond.

b. Bij langere teksten kun je op één deel van het tekengebied 
een foto plaatsen. In de resterende witruimte plaats je de 
tekst.

5. Hierna kun je met de rode, zwarte of witte schilden gaan 'spelen'. 
Je kan de schilden vinden in de Hudito huisstijl map.

a. Gebruik de schilden achter de kreten om ruimte te creeëren.

b. Of plaats de schilden in witruimtes.

6. Sla het bestand op als, of druk op 'exporteer'. Zorg hierbij voor 
dat de instelling staan op een hoge kwaliteit. En daar is het! 
Jouw communicatiemiddel in de stijl van Hudito.

Templates
In de huisstijl map zijn ook templates te vinden voor Adobe en 
Microsoft als je liever met een vliegende start wilt beginnen.

1. Open een template dat geschikt is voor jouw 
communicatiemiddel.

2. Vervang de afbeelding en de teksten.

3. Schuif in de positionering en grootte om de template geschikt te 
maken voor jouw inhoud.

4. Verplaats de schilden om elke keer weer een nieuwe uiting van 
de huisstijl te maken.

https://shared-assets.adobe.com/link/703454f2-d90c-49b9-6007-97e41fceb026
https://shared-assets.adobe.com/link/703454f2-d90c-49b9-6007-97e41fceb026


11

Voorbeelden

Poster met alleen een tekst. De schilden maken het toch karakteristiek Hudito. Tekst op een foto. De plaatsing en het schild laat de tekst er 'uitspringen'.
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Poster met alleen een tekst. De schilden maken het toch karakteristiek Hudito. Flyer met meer informatie. Speel met lettergrootte en meerdere kolommen om 
meer tekst kwijt te kunnen.
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Instagram post. In principe gebruikt Hudito voornamelijk foto's, maar wanneer 
toch tekst nodig is, wordt weer het schild gebruikt.

Document, waar weer de schildjes een belangrijke rol spelen.

5

Lekker hockeyen voor mentale, 
fysieke en sociale gezondheid
Gezondheid

We hockeyen bij Hudito, omdat we verliefd zijn op het spelletje. 
Daarnaast willen we fit blijven, ons hoofd leegmaken, onszelf weer 
opladen en sociaal in de weer zijn. Hudito biedt dit allemaal. Dat 
gezondheid bij Hudito centraal staat, blijkt ook uit onze EHBO-
faciliteiten en ons krachthonk.

Voor 156 van de 211 leden is Hudito er om te hockeyen. Lekker 
sporten en fit worden. 24 noemden daarnaast dat ontspanning een 
belangrijk onderdeel is. Men antwoordde op de vraag “Hudito is er 
voor mij om…” met “energie te krijgen”, “uit te rusten”, “mijn humeur 
te verbeteren” en “even weg te zijn van alle hectiek die het leven met 
zich meebrengt”. Wat zeiden de mensen die niet hockey noemden 
op deze vraag? Gezelligheid. Daarover later meer.

“Hudito is er voor mij om 
energie te krijgen”
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Goed geregeld
Professionaliteit

Om onze ambitie voor lekker hockeyen en gezelligheid waar te 
kunnen maken zorgen we dat de faciliteiten en organisatie goed 
geregeld zijn.

Zo heeft Hudito vanaf 2021 twee watervelden, een zandveld en zijn 
we druk bezig met een vierde veld. Daarnaast liggen op het veld 
genoeg ballen om lekker mee te trainen. Een groot contrast ten 
opzicht van de ervaringen van één van onze leden bij Kampong waar 
“elk team een kleine zak ballen had, die opgeborgen moest worden 
na de training”. We hebben een mooi clubhuis dat geschikt is voor 
allerlei activiteiten en een mooie bar en DJ-set zijn alle ingrediënten 
die je nodig hebt voor een goed feest.

Vanaf 2021 wordt het terrein opgeknapt. Zo wordt het onder andere 
aan de kant van de Anthony Fokkerweg iets uitgebreid, om plek te 
maken voor een mooiere speelplaats en een ‘skills veldje’. 

Om Hudito steeds beter te kunnen organiseren, gaan wij regelmatig 
met elkaar in gesprek. Een idee dat tijdens de meedenkdagen 
werd genoemd was bijvoorbeeld het herstructureren van de 
organisatie, zodat het duidelijk is bij wie je waarvoor moet zijn. Ook 
werd het idee voor een buitenbar en betere keepersspullen voor 
G-hockey besproken. Al deze ideeën zijn opgeschreven en worden 
bijgehouden door het bestuur. 


