Instructies Baas van de dag
Vooraf Leo den Hoed maakt de roosters. De baas van de dag wordt ook vermeldt op het
wedstrijdprogramma op de website van MHC Dieren (in de barplanning). Ben je plotseling
verhinderd? Probeer te ruilen.

Taken
Tijden 08.00 tot 12.00/13.00 uur. De starttijd is flexibel, maar zorg dat je minimaal 45 minuten voor
aanvang van de eerste wedstrijd aanwezig bent, zodat je erop kan toezien dat de wedstrijden op tijd
kunnen beginnen! Met de komst van een tweede hele veld is de tijdsdruk iets minder, maar het blijft
van belang om op tijd te beginnen. Het eindtijdstip is een beetje afhankelijk van de indelingen. Meldt
bij de bar dat je vertrekt, zodat zij de consumptiebonnen kunnen uitgeven.

•








Ouders en andere toeschouwers moeten zich buiten de hekken bevinden. Alleen coaches
mogen langs de lijn staan (Natuurlijk ga je hier bij de F-je en E-tjes wat soepeler mee om dan
bij de hogere teams).
Er mag niet meer gerookt worden op het park. Dus niet alleen het clubhuis is rookvrij, maar
ook langs te velden. Spreek mensen hier vriendelijk op aan, zonder dat je de politieman hoeft
uit te hangen
Let op gevaarlijke situaties (bijv. kleine kinderen langs de lijn of in de dug-out). Optreden!
Bij een kleine blessure: EHBO doos is te vinden achter de bar in het clubhuis. Laat de coach
van het betreffende team het kind verder helpen.
Een icepack is aanwezig in de diepvries van het materiaalhok.
Bij grotere ongevallen: vraag of er een arts, verpleegkundige of ervaren EHBO-er aanwezig is.
Laat alle mensen op afstand blijven en kalmeer iedereen. Bij spoed bel 112. Huisarts: v.d.
Velden 0313 414 009. Meer telefoonnummers (huisartsenpost e.d.) zijn beschikbaar achter
de bar in het clubhuis (map barinfo)

Acties
Herkenbaarheid baas. Achter in het clubhuis hangt een rek met jassen/bodywarmers. Een daarvan is
bestemd voor de Baas van de dag. Trek die aan. Het is belangrijk voor de
zichtbaarheid/herkenbaarheid voor iedereen (en met name voor onze gasten op die dag), maar ook
van belang voor de sponsor (Rabobank) die deze zaken betaald heeft. Ook de sponsor verwacht als
tegenprestatie dat deze spullen gedragen worden.
Barbezetting. De exploitatiecommissie is verantwoordelijk voor de barbezetting. In de regel hoef je
daar niets aan te doen, omdat er bij het openen altijd iemand van die commissie aanwezig is.
Veldindeling. Als je Baas van de dag bent, ontvang je op de vrijdag voor je dienst het
wedstrijdschema van die dag van Leo den Hoed. Aan de hand van dat schema kan je zien welke
wedstrijd op welk veld (Veld 1 is het lage veld en veld 2 is het hoge veld. De jongste jeugd speelt op
veld 2) gespeeld wordt en kan je ook zien wie er is ingedeeld als scheidsrechter.

Indeling velden
F-jes 3-tal Hockey
Elk F-team heeft twee velden nodig en dus ook twee scheidsrechters (1 per veld) Elk veld wordt
gevormd door 1/8 van het grote speelveld, met twee doeltjes op elke achterlijn van twee meter
breed (zie voor details bijlage spelregels). De doeltjes en de markering van de 5 meterlijn worden
gemaakt met pillonen.

E-tjes 6-tal Hockey
Elk E-team speelt op één veld van 1/4 van het grote veld en heeft één scheidsrechter. Het veld wordt
gevormd door twee doelen op de lange zijlijnen van het veld te plaatsen. De doelen worden gevormd
door twee achterplanken met zijschotten tegen elkaar te plaatsen (zie voor details bijlage spelregels).
Het is ook mogelijk om de doelen die al op het veld staan te gebruiken.

E8/D8- team 8-tal Hockey
Elk E8 /D8 team speelt op één veld van 1/2 van het grote veld en heeft twee scheidsrechters. Het
veld wordt gevormd door twee doelen op de lange zijlijnen van het veld te plaatsen.

C, B en A teams
Alle overige teams spelen volgens de “normale” spelregels op een groot veld
De materialen. In principe zorgen de ouders/coaches/aanvoerders voor het klaarzetten van de
velden (doelen, netten, pillonnen etc). Zorg dat het materialenhok open is en leg desnoods de
benodigde spullen klaar. Na de laatste wedstrijd worden de coaches/spelers/ouders die dan
aanwezig zijn geacht de spullen weer netjes op te bergen in het materialenhok. Wellicht moet de
baas van de dag daar sommigen aan helpen herinneren.
De exploitatiecommissie opent de kleedkamers. Het is de bedoeling dat er bordjes bij de
kleedkamers komen te hangen, waarop de baas van de dag kan aangeven welk teams er in welk
kleedkamer horen. In principe zijn beide kleedkamers genderneutraal, maar als er zowel jongens- als
meisjesteams thuisspelen, dan is het logisch dat er een jongens en een meisjeskleedkamer is. De
exploitatiecommissie sluit de kleedkamers aan het einde van de dag af.
Controleer dat beide deuren naar buiten aan de kleedkamer kant van het clubhuis open zijn. Dit zijn
de nooduitgangen en als ze niet open zijn en de gemeente komt controleren, dan volgt er een forse
boete.
Wedstrijdtafel In het clubhuis staat een tafel herkenbaar aan twee gekruisde sticks. Deze tafel staat
in de buurt van de ingang van het clubhuis. Ontvang aan die tafel de tegenstanders (gasten) en stel
ze voor aan de coach van het team waartegen zij spelen. Zorg dat de coach van het betreffende team
van MHC Dieren 3 consumptiebonnen krijgt, die hij/zij kan overhandigen aan de coach/begeleiders
van het gastteam. De consumptiebonnen liggen achter de bar.

Scheidsrechters
Controleer of de scheidsrechters tijdig (minstens 15 min.) aanwezig zijn; zo niet bel ze dan op en
vraag ze vriendelijk doch dringen direct te komen! (er ligt achter de bar een overzicht met de
wedstrijdindeling en de scheidsrechters, inclusief de telefoonnummers). Als dat niet lukt dan moet je
gaan ronselen aan de kant bij anderen, ouders etc. Als een scheidsrechter niet opkomt geef dat dan
door aan de scheidsrechtercommissaris, die zal verdere maatregelen nemen (mailadres:
arbitrage@mhcdieren.nl). Ook van de scheidsrechters wordt verwacht dat zij de bodywarmer met
het opschrift “scheidsrechter” of de gele hesjes met daarop Rabobank dragen tijdens de wedstrijd.
Dat is zeker ook in het veld belangrijk voor de herkenbaarheid, maar ook hier geldt dat de sponsor
verwacht dat deze ook gedragen worden. Zie daar dus op toe! Er zijn scheidsrechter fluitjes bij de bar
(voor het geval dat nodig is). We hebben bij MHC Dieren ook veel jonge (weinig) ervaren
scheidsrechters. Soms gaat het in een wedstrijd toch mis en ontstaan er problemen die de
scheidsrechter(s) wellicht ook niet aan kan. Treedt op, zorg desnoods voor een andere scheidsrechter
en zeker als het bijvoorbeeld de coach of een “supporter” van de tegenpartij betreft, zorg dat e.e.a.
ook op het wedstrijdformulier vermeldt wordt.

Fietsen
De fietsen moeten zoveel mogelijk in de fietsenrekken, die speciaal daarvoor bestemd zijn. Het is niet
de bedoeling dat de fietsen in de buurt van de velden gestald worden. Spreek de fietsers daarop aan
en laat hen de fiets aan de voorzijde plaatsen.

Wat als er toch iets fout gaat?
• Scheidsrechters komen toch niet opdagen? Bel iemand anders van de scheidsrechterslijst die
bijvoorbeeld een week later ingedeeld staat (zie schema en scheidsrechterslijst achter de bar). In
uiterste nood, bij teams F, E en D overleg met coaches of aanwezige clubgenoten of zij kunnen
fluiten. Pas in laatste instantie fluit je eventueel zelf. (regel dan wel dat iemand je taken even
overneemt). In uiterste nood, bij C, B en A jeugd: zelfde als hiervoor, maar dan alleen scheidsrechters
met een scheidsrechterskaart.
• Een team is niet compleet? Wacht 15 minuten. Overleg vervolgens met coaches en scheidsrechters
of er gespeeld kan worden, bijvoorbeeld door een speler “uit te lenen” of met minder spelers
gewoon te starten. Laat de definitieve beslissing over aan de scheidsrechter.
• Een team komt niet opdagen? Is een team na 30 minuten nog niet aanwezig is de wedstrijd
verloren door de partij die niet is op komen dagen. Komt het team toch nog opdagen laat ze dan
“vriendschappelijk”, maar korter spelen zodat het dagschema er niet door verstoord wordt. Laat
echter de definitieve beslissing over wel of niet officieel laten spelen over aan de scheidsrechters.
• Slechte velden, of slecht weer? Als de velden naar jouw oordeel niet bespeelbaar zijn (bijvoorbeeld
door strenge nachtvorst) bel dan de wedstrijdsecretaris jeugd (Irene Rouwenhorst, telefoonnummer
via de LISA App) en overleg of de wedstrijden inderdaad afgelast moeten worden. In principe zorgt zij
er voor dat zowel de thuis-, als uitteams geïnformeerd worden.
• Bij onweer direct alle mensen van het veld!
• Bij ander slecht weer overleg met scheidsrechters en coaches of het nog verantwoord is om door te
spelen. Definitieve beslissing ligt bij scheidsrechter!

