
Handout Zaalleiding "Sportdome Bunnik" - seizoen 2019-2020                                                                          HC Kromme Rijn 

 

 Duur wedstrijd Duur wedstrijdblok Scheidsrechters Tijd 

Jongste 
Jeugd 

1 x 30 min. 2 uur (10 min. pauze tussen de 
wedstrijden) 

Elk team levert 1 spelleider Tijd mag NIET worden stilgezet 

Jeugd 1 x 30 min. 2 uur (10 min. pauze tussen de 
wedstrijden) 

Team met zaalleiding levert 2 
scheidsrechters 

Tijd mag NIET worden stilgezet 

Senioren 1 x 30 min. 2 uur (10 min. pauze tussen de 
wedstrijden) 

Team met zaalleiding levert 2 
scheidsrechters 

Tijd mag NIET worden stilgezet 

 
De zaalleiding wordt altijd uitgevoerd door 2 zaalleiders. De zaalleiding heeft de volgende taken in en om de zaal: 

 

● Teams: zaalleiding let op het volgende: 

○ Jeugdteams: verplichte begeleiding 18+ of ouder; 

○ Geen begeleider, coach, troainer van andere sexe in de kleedkamer (in de Sportdome is geen kleedkamer aanwezig); 

○ Max 12 spelers en 4 begeleiders op de bank; 

● Score en tijd: zaalleiding is verantwoordelijk voor het bijhouden van de score en de tijd: de wedstrijd in laten gaan op de vastgestelde aanvangstijd 

en stoppen op de vastgestelde eindtijd. Zo nodig gelijkmatig inkorten van speeltijd; 

● Beheer accommodatie: zaalleiding is samen met het team eindverantwoordelijk voor het beheer van de gehele accommodatie. Zonodig de 

aanwezigen op gedrag en orde aanspreken: 

○ Inspectie en schade melden: Voorafgaand aan en na afloop wedstrijd (na elke wissel) de toegangsruimte en veld inspecteren.  

Het formulier ‘Zaaloverdracht Sportdome Bunnik’ (op de wedstrijdtafel) invullen en eventuele schade melden bij ‘opmerkingen’. 

○ Buiten het veld: het is niet toegestaan buiten het veld te hockeyen (dus niet in de toegangsruimte of in de publieksruimte); 

○ Op- en afbouw: teams zijn verplicht te helpen bij op- en afbouw zaal en opruimen afval; 

○ Zaalschoenen: zaalschoenen zijn verplicht en dienen schoon te zijn. Dit geldt ook voor begeleiders, scheidsrechters en alle anderen die zich 

op het veld bevinden. Betreffende personen van het veld sturen als zij geen zaalschoenen dragen; 

○ Schoenen spelers: geen zwarte zolen; 

○ Klompen keepers: geen metalen gespen of afplakken hiervan (zie achterkant voor afbeelding voorbeelden); 

● DWF: zaalleiding let er op dat het DWF na de wedstrijd direct wordt afgerond door scheidsrechters en coaches/aanvoerders.  



Niet toegestaan (ijzeren gespen) 

                   

                   

                   

                   

        

Niet toegestaan (afplakken)        

             

             

             

    

                   

       Toegestaan (indoor riemenset)       

                   

                   

                

 

              

  Toegestaan (indoor riemenset)       

              

              

              

              

    


