Hoe werkt de terreindienst?
Wat fijn dat jij vandaag helpt met de wedstrijddienst! De terreindienst is op zaterdag tussen 8.15 en 9.00
uur. Je zorgt ervoor dat onze hockeyclub er netjes bij ligt als het competitieweekend begint. Voor
onszelf én voor de vele gasten die wij ontvangen. Onze vaste vrijwilliger Bassam is ook aanwezig om
werkzaamheden op en rond de velden te verrichten.
De uitvoering
• Velden vrijmaken van gevallen herfstbladeren
• Zwerfvuil en achtergelaten voorwerpen rapen
• Kliko's en prullenbakken legen
Materiaal
Je vindt bezems, prikkers, grijpers, vuilniszakken en handschoenen in de rechter materiaalschuur, achter
het clubhuis en de oefenveldjes.
Velden vrijmaken van blad
Er zijn twee bladblazers. Bassam zal je helpen deze bladblazers te starten. Draag alsjeblieft
gehoorbescherming. Werk steeds per deel van het veld en blaas de bladeren bijeen op hopen, die je
later in een van de kliko’s verzamelt.
Zwerfvuil en achtergelaten voorwerpen rapen
Verspreid over het terrein, en zeker ook op de velden (denk aan de dug-outs) ligt vaak zwerfafval of
achtergelaten voorwerpen. Handig is om met een of twee personen een ronde te maken, waarbij je één
vuilniszak meeneemt voor afval dat je aantreft, en één voor gevonden voorwerpen. Deze laatste kun je
deponeren in de 'blauwe' kleedkamer, links achterin het clubhuis beneden.
Kliko's en prullenbakken legen
Op de T-splitsing van de wandelpaden staat een ronde container. Hiervan kun je het grote deksel in zijn
geheel oplichten. Vervolgens kun je de kliko's met de 'oren' op de vork zetten en dan zonder veel
moeite boven de container kiepen. Om de kliko te liften moet je de zwarte ronde knop op de vork
indrukken. Vraag zo nodig Bassam om hulp. Daarnaast graag de prullenbakken in het clubhuis (boven en
beneden, ook in de toiletten) en op het terras controleren en legen. Volle vuilniszakken naar de ronde
container brengen, nieuwe vuilniszakken in de prullenbakken doen.

Hartelijk dank!

