
Hoe werkt de wedstrijddienst? 
Wat fijn dat jij vandaag helpt met de wedstrijddienst! De wedstrijddienst is op zaterdag tussen 08.15 en 
11.00. Als gastvrouw/heer ontvang je met name bezoekende teams en maak je ze wegwijs op onze club. 
Faciliteer mensen met bijvoorbeeld pionnen of doeltjes en wijst ze de weg naar de velden. Maakt ouders 
bewust van gewenst gedrag. Hou toezicht op materiaal. Handel in geval van nood. En zorgt dat de 
wedstrijden op tijd beginnen. 

De uitvoering 

1. In het clubhuis liggen witte ‘wedstrijddienst jasjes’.  
2. Klaarzetten velden jongste jeugd. 

a. 3-tallen spelen met doeltjes van (2x2) oranje pionnen op een kwart veld. 6-tallen met lage 
zwarte doeltjes (terug laten brengen na de wedstijd) op een kwart veld. 8-tallen spelen 
met “echte” doelen op een half veld.  

3. Zorg dat je het wedstrijdschema op de HVA-app bij de hand hebt. 
4. Positioneer aan begin van veld 1 en heet bezoekende teams welkom.  

a. Wijs ze op hun veld en starttijd 
b. Geef de thuisteams een Blauwe Kaart (te halen bij de bar).  

5. Als het wedstrijdschema het verlangt: velden laten opruimen wanneer teams klaar zijn. Materialen 
terug naar het clubhuis. Echte doelen weer op hun plek.  

6. Zorgen (in overleg met bar) dat er limonade klaar staat na de wedstrijden. 
7. Sproeien alleen voor elftallen als het nodig is. Nooit tegelijk veld 1 en 3 aanzetten want dat trekt 

de pomp niet. 
a. Rondje duurt ongeveer 12 minuten dus houdt hier rekening mee qua aanvangstijd. Codes 

(staan ook op de keypads): 5326E voor Veld 1 en 4512E voor Veld 3.  

Gewenst gedrag 

• Ouders en kinderen die geen rol (coach, spelleider) bij de wedstrijd hebben, vragen achter de 
hekken plaats te nemen. Is veiliger en leuker voor de spelers/speelsters.  

• Aanmoedigen van hele teams: super. 
• Aanmoedigen van (eigen) kinderen individueel: niet zo super.  
• Negatieve en onaardige opmerkingen aan het adres van eigen spelers, tegenstanders dan wel 

coaches: niet ok!  
• Commentaar op scheidsrechters: zeker niet ok! Niet bij ons, niet op HV Abcoude.  
• Er mag nergens gerookt worden op het hele terrein.  

Toezicht op respectvol gebruik van materialen  

• Niet klimmen op dug-outs, doelen of ballenvangers 
• Afval in de prullenbakken 
• Bekers, mokken en koffie-trays laten terugbrengen naar de bar. 
• Gevonden voorwerpen achterin hok met alle lockers neerleggen. 
• Wanneer materiaal stuk is, melden aan materialen@hvabcoude.nl  

In geval van nood  

• EHBO-doos (beneden meteen links aan de muur of boven achter de bar)  
• AED (beneden meteen links aan de muur) 
• Vriezer met icepacks (beneden meteen links), in de buitenbar of boven in het clubhuis achter de 

bar . 
• Bij bellen 112, zorg dat iemand de hekken bij de fietsen verwijderd. 

Hartelijk dank!   


