
District Midden Nederland

INSTRUCTIES VOOR DE AANVOERDERS van
Seniorenteams 2013-2014

De aanvoerder…..

1. meldt het team minimaal 20 minuten voor het begin van de wedstrijd aan bij de
zaalleiding.

2. levert per wedstrijd 1 scheidsrechter indien geen bondsarbitrage .

3. houdt toezicht op het naleven van het halreglement door het team.

4. zorgt ervoor dat het team ruim van tevoren omgekleed aanwezig is.

5. is ervoor verantwoordelijk dat alle spelers in clubtenue spelen. Indien de twee
teams in dezelfde kleuren etc spelen, dient het als tweede genoemde team te
spelen in een ander shirt en/of kousen.

6. is verantwoordelijk voor het ordentelijke gedrag van het team in de kleedkamer.
Na afloop van een gespeelde wedstrijd dient het team zich binnen 30 minuten om
te kleden en de kleedkamer te hebben verlaten.

7. wijst, bij afwezigheid, een van zijn medespelers aan om toezicht te houden.

8. geeft gevolg aan de instructies van zowel de zaalleiding als de zaalbeheerder. Voor de 
eerste en na de laatste wedstrijd van de dag zijn beide teams verplicht de balken en 
doelen te plaatsen of op te ruimen, tenzij de zaalleiding of beheerder anders beslist.

9. is verantwoordelijk voor het invullen van het Digitale Wedstrijdformulier (DWF) met de 
gegevens van het team en begeleiders. De Verificatiecode is ontvangen via de eigen 
vereniging en/of beschikbaar via de zaalleiding.

10. De zaalleiding zorgt ervoor dat het DWF onmiddellijk na de wedstrijd door 
scheidsrechters en aanvoerders wordt ingevuld. Bij afwezigheid van zaalleiding zorgen 
de aanvoerders hiervoor door de Verificatiecode aan de scheidsrechters ter beschikking te 
stellen.

Klompen en legguards met klittenband of plastic gespen zijn verplicht. Afplakken 
van ijzeren gespen is niet toegestaan.

Het spelen in CLUBTENUE en met ZAALHOCKEYSTICKS IS VERPLICHT.
De keeper dient een afwijkende kleur shirt te dragen.

In alle gevallen geldt :
NIET IN ORDE ........ NIET SPELEN.


