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Instructie voor teambegeleiders
District Zuid Holland
Een vereniging is verplicht elk van haar jeugd- en jong Senioren teams
gedurende wedstrijden te laten begeleiden door een persoon die als teamleider
gedurende het verblijf van het team in de zaalaccomodatie namens de
vereniging verantwoordelijkheid draagt voor het gedrag van de spelers.
Als teamleider van een jeugdteam kunnen alleen personen van tenminste 18
jaar oud optreden.
Bij niet nakomen hiervan kan aan de betrokken vereniging een geldboete
worden opgelegd.
Bondsreglementen KNHB 2018, artikel 4.9.
Indien bij seniorenteams geen teambegeleider aanwezig is zullen onderstaande
taken van toepassing zijn voor de aanvoerder.

1. De coach is verantwoordelijk voor het gedrag van het team gedurende de gehele

duur van het verblijf in de sport accommodatie en ziet erop toe dat het team zich niet
alleen in de zaal doch ook voor, na of tussen de wedstrijden op de tribunes en in de
verpozing ruimte en vooral ook in de kleedkamers behoorlijk gedraagt.

2. De coach zorgt ervoor dat het team tijdens de wachttijden niet rond of op het
speelveld of in gangen of kleedkamers gaat hockeyen.

3. De coach zorgt ervoor dat het team zich strikt houdt aan de aanwijzingen van de

zaalleiding en/of zaal beheerder. Dit geldt ook voor het neerleggen en het opruimen
van de balken door beide teams.

4. De coach zorgt dat de legguards van de keeper zijn voorzien van klittenband en dat
de spelers met een zaalstick spelen en op schoenen die geen strepen op de vloer
achter laten (ook voor begeleiding en scheidsrechter).
De coach zorgt dat het team in het clubtenue speelt en dat de keeper in een
afwijkende kleur shirt speelt.

5. De coach zorgt voor een juiste en tijdige afronding van het digitale
wedstrijdformulier.

6. De coach zorgt bij gebruik van de kleedkamer zo nodig voor een extra begeleider van
hetzelfde geslacht als van het team.

7. De coach is de gehele periode in de sport accommodatie bij het team en kan dus niet
ook optreden als scheidsrechter.

8. De coach meldt zich minimaal 20 minuten voor de aanvang van de wedstrijd bij de
zaalleiding.

9. De coach zorgt ervoor dat zijn team tenminste 5 minuten voor aanvang van de

geplande wedstrijd gereed en in de directe nabijheid van het speelveld aanwezig is.
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10. De coach zorgt dat het team met tenminste 4 en maximaal 12 spelers (en 4
begeleiders) aan de wedstrijd deelnemen.

