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INSTRUCTIES VOOR DE 
JEUGDTEAMSBEGELEIDING 2013-2014

De begeleider…..

1. moet minimaal 18 jaar zijn.

2. meldt zich minimaal 20 minuten voor het begin van de wedstrijd bij de zaalleiding.

3. 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.

4. is verantwoordelijk voor het gedrag van het team gedurende de gehele duur van het 
verblijf in de sporthal en ziet er op toe dat het team zich altijd en overal gedraagt. Niet 
alleen in de zaal maar ook op de tribunes, in de kleedkamers, enz.

5. Scheidsrechters: Topklasse junioren indien geen bondsarbitrage: ieder team levert 1 
scheidsrechter. Overige jeugdteams: vereniging die zaalleiding heeft levert 2 
scheidsrechters.

6. is steeds bij het team en kan dus niet optreden als scheidsrechter of coach bij andere 
wedstrijden.

7. zorgt ervoor dat het team tijdens de wachttijden niet rond of op het speelveld gaat 
oefenen.

8. zorgt ervoor dat het team zich strikt houdt aan de aanwijzingen van de zaalleiding en/of 
de zaalbeheerder. Voor de eerste en na laatste wedstrijd van de dag zijn beide teams 
verplicht de balken en doelen te plaatsen cq op te ruimen, tenzij de zaalleiding of de 
beheerder anders beslist.

9. meldt bij het in gebruik nemen van een kleedkamer schade, vernielingen of andere 
onregelmatigheden onmiddellijk bij de zaalleiding en/of beheerder. Zo niet dan zal worden 
aangenomen dat betreffende team daarvan de oorzaak is en wordt de schade op dat team 
verhaald.

10. zorgt ervoor dat alleen legguards en klompen met klittenband of plastic gespen 
worden gebruikt. Afplakken van ijzeren gespen is niet toegestaan en zal een boete 
tot gevolg hebben.

11. is ervoor verantwoordelijk dat alle spelers in het 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. De keeper moet altijd een afwijkend kleur shirt dragen.

12. ziet erop toe dat er maximaal 6 wisselspelers en 4 volwassen begeleiders op de bank
zitten. De zaalleiding en de scheidsrechters controleren dat. Spelers die niet op het 
wedstrijdformulier staan mogen niet op de bank plaatsnemen. Dit geldt ook voor kleine 
kinderen en mini’s van de week.
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13. De zaalleiding zorgt ervoor dat het DWF onmiddellijk na de wedstrijd door 
scheidsrechters en begeleiders wordt ingevuld. Bij afwezigheid van zaalleiding zorgen 
de teambegeleiders hiervoor door de Verificatiecode aan de scheidsrechters ter 
beschikking te stellen.

EEN TEAM ZONDER JEUGDBEGELEIDING WORDT ONHERROEPELIJK DE 
TOEGANG TOT DE ZAAL EN DE KLEEDKAMERS GEWEIGERD.

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