
Instructie jeugdbegeleider/ coach  
 

 Jeugdteams zonder begeleiding/coach wordt onherroepelijk de 1.

toegang tot de zaal en de kleedkamers geweigerd. 

 

 De begeleider/coach moet ouder zijn dan 18 jaar.  2.

 

 In verband met het gemeenschappelijk gebruik van de kleedkamers 3.

heeft een team een (extra) begeleider van hetzelfde geslacht als het 

team.  

 

 De begeleider/coach is steeds bij het team en kan niet optreden als 4.

scheidsrechter. 

 

 De begeleider/coach meldt zich minimaal 15 minuten voor de 5.

aanvang van de wedstrijd bij de zaalleiding en overhandigt, indien 

thuis spelend, het volledig ingevulde wedstrijdformulier. Hij/zij dient 

er zorg voor te dragen dat zijn/haar team tenminste 5 minuten voor 

aanvang van de geplande wedstrijd wedstrijdgereed en in de directe 

nabijheid van het speelveld aanwezig is. 

 

 Begeleiders/coaches en/of teams die bij het in gebruik nemen van 6.

een kleedkamer opmerken dat er voor hun komst schade, 

vernielingen of andere onregelmatigheden hebben plaats gevonden, 

dienen dit onmiddellijk te melden aan de zaalleiding. Dit is in hun 

eigen belang, daar anders zal worden aangenomen dat zij daar de 

oorzaak van zijn. 

 

 De begeleider/coach is verantwoordelijk voor het gedrag van het 7.

team gedurende de gehele duur van het verblijf in de sporthal en ziet 

erop toe dat het team zich niet alleen in de zaal doch ook op de 

tribunes en in de verpozingsruimte en vooral ook in de kleedkamers 

behoorlijk gedraagt. 

 

 De begeleider/coach zorgt ervoor dat het team tijdens de wachttijden 8.

niet rond of op het speelveld gaat oefenen. 

 

 De begeleider/coach zorgt ervoor dat het team zich strikt houdt aan 9.

de aanwijzingen van de zaalleiding en/of zaalbeheerder. Dit geldt ook 

voor het speelklaar maken van het veld en het opruimen van de 

balken en doelen na de wedstrijd. 

 

 De begeleider/coach dient zijn of haar naam te vermelden op het 10.

wedstrijdformulier. 

 

 In alle zalen zijn zaalhockeylegguards voorzien van klitteband of is 11.

afplakken van gespen verplicht. Metalen gespen en het afplakken 

daarvan zijn niet toe-gestaan. Tevens is het spelen in clubtenue en 

met een zaalstick verplicht.     De zolen van de schoenen dienen wit te 

zijn (ook voor begeleiding en scheids-rechter). De keeper dient in een 

afwijkende kleur shirt te spelen.  

             

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


