
Aandachtspunten coaches MHC Dieren 
 

Wedstrijdschema en aanvangstijden 
Het wedstrijdschema wordt op de website geplaatst. Bij de UIT wedstrijden staan de vertrektijden 

aangegeven. Hierbij wordt uitgegaan van de normale reistijd met 30 minuten extra zodat het team tijd 

heeft om zich om te kleden, in te spelen ed. Tussentijdse wijzigingen worden gecommuniceerd via de e-
mail of telefonisch. Soms worden wijzigingen pas heel laat bekend, zorg ervoor dat jouw team zo snel 

mogelijk op de hoogte wordt gebracht. 
 

Omdat we slechts de beschikking hebben over 1,5 kunstgrasveld is het iedere zaterdag weer puzzelen 
om alle wedstrijden in te plannen. Zorg dat de wedstrijden op tijd beginnen. Hiermee voorkomen we dat 

het hele speelschema in de knel komt. En dat er geen tijd is om in te spelen tussen de wedstrijden 
 

Baas van de Dag 

Op de zaterdagochtenden is een baas van de dag aangesteld. Deze persoon is o.a. verantwoordelijk 
voor: 

• Openen clubhuis voor mensen van de bardienst en de spelende teams. 
• Inplannen van de wedstrijden op het kunstgrasveld. 

• Zorgen dat de velden uitgezet zijn. 
• Ontvangen van gastteams. 

• Zorgen dat de wedstrijden op tijd aanvangen ed. 

 

Wedstrijdformulieren 

Na afloop van de wedstrijd moet het wedstrijdformulier worden ingevuld. Zorg ervoor dat het formulier 
volledig wordt ingevuld en dat zowel de aanvoerder als de scheidsrechters hun handtekening zetten. Bij 

thuiswedstrijden moeten 2 afdrukken (zowel het origineel als een doorslag) in het clubhuis worden 
achtergelaten, bij uitwedstrijden moet alleen 1 doorslag worden ingeleverd. Hiervoor staan naast de bar 

postvakjes. Mocht het clubhuis dicht zijn, dan kun je het formulier in de brievenbus doen (groene bus aan 

de straat). Omdat er strikte regels zijn vanuit de KNHB, moeten de formulieren aan het einde van de 

speeldag aanwezig zijn op het clubhuis. Direct na het weekend moeten de standen door het 

wedstrijdsecretariaat worden ingevoerd op de site; voor de junioren moeten daarnaast de originele 
formulieren van de thuiswedstrijden op zondagavond worden opgestuurd naar de Bond. Voorkom dus 

dat de wedstrijdsecretarissen moeten bellen voor standen ed. en zorg dus dat je het formulier op tijd 
achterlaat in het clubhuis! 

 

Er zijn aparte wedstrijdformulieren voor de jongste jeugd (tot aan de 8-tallen) en voor de junioren. Extra 

formulieren liggen in het clubhuis bij de postvakjes naast de bar. 

 
Afgelastingen 

Door weersomstandigheden kan besloten worden de wedstrijden af te gelasten omdat het veld 
onbespeelbaar is. Voor thuiswedstrijden geldt dat de wedstrijdsecretarissen bepalen (in overleg met 

anderen) of het veld bespeelbaar is. Voor uitwedstrijden wordt dat bepaald door de ontvangende 

club. In incidentele gevallen kan er sprake van zijn dat de Bond besluit de wedstrijden in het district of 
landelijk af te gelasten. Is hiervan sprake dat word je op vrijdagavond, of bij twijfel op zaterdagochtend 

door de wedstrijdsecretarissen gebeld. 
 

Door de ligging van ons kunstgrasveld (aan de rand van het bos, deels in de schaduw) komt het bij 
ons iets vaker voor dat het veld niet bespeelbaar is. Bij onzekerheid zullen we dus soms wachten 

tot zaterdagochtend vroeg om de wedstrijden af te zeggen. 

 
Afgelaste wedstrijden worden ingehaald op een door de Bond bepaalde datum. Tijdens de planning 

van het seizoen zijn een aantal inhaaldagen vastgelegd. Mochten er meer dagen nodig zijn dan wordt 
uitgeweken naar zondagen. De afgelaste wedstrijden van de jongste jeugd (tot aan de 8-tallen) worden 

NIET ingehaald. 
 

Er mogen geen wedstrijden worden afgelast om andere redenen dan de onbespeelbaarheid van het 

veld. Het feit dat een team niet compleet is (door dorpsfeest, ziekte, open dagen etc.) is GEEN reden voor 
een afgelasting. Sterker nog de club krijgt een boete als er om die reden een wedstrijd wordt afgelast. 

Mocht je te weinig spelers hebben, benader dan tijdig een collega-coach om onderling spelers uit te 
wisselen. 


