WEDSTRIJDZAKEN
INHOUD
Wedstrijdzaken bestaat uit drie subcommissies: Veldhockey, Zaalhockey en
Scheidsrechterscommissie. Wedstrijdzaken heeft tot doel om alle wedstrijden in goede orde
te organiseren. Iedere subcommissie heeft een specifieke functie-inhoud.
Veldhockey
 Zorgt voor de organisatie van veldwedstrijden;
 Plant wedstrijden voor de onder zich vallende teams;
 Plant arbitrage op alle thuiswedstrijden in de competitie;
o Junioren verzorgen arbitrage tot en met C-jeugd.
o Senioren verzorgen arbitrage vanaf B-jeugd.
 Houdt bij planning rekening met tijdsconflicten;
 Zorgt samen met Webbeheer voor een actuele status op website en MHCD app;
 Behandelt door de KNHB opgelegde straffen aan spelers (bv. kaarten en wangedrag);
 Zoekt actief naar een gepaste opvolger, al dan niet in samenwerking met de
Vrijwilligerscommissie., en zorgt voor een goede overdracht.
Zaalhockey
 Zorgt voor de organisatie van het gehele zaalhockeyseizoen;
 Inventariseert deelnemende zaalhockeyteams en schrijft deze in bij de KNHB;
 Vraagt huur sporthallen aan bij gemeente en geeft zaalcapaciteit door aan de KNHB;
 Plant trainingen voor alle teams;
 Plant arbitrage voor alle thuiswedstrijden in de competitie;
o Junioren verzorgen arbitrage tot en met C-jeugd.
o Senioren verzorgen arbitrage vanaf B-jeugd.
 Houdt bij planning rekening met tijdsconflicten;
 Zorgt samen met Webbeheer voor een actuele status op website en MHCD app;
 Zorgt voor voldoende specifiek zaalhockeymateriaal (bv. ballen, keepershoezen) en
regelt de distributie hiervan;
 Behandelt door de KNHB opgelegde straffen aan spelers (bv. kaarten en wangedrag);
 Zoekt actief naar een gepaste opvolger, al dan niet in samenwerking met de
Vrijwilligerscommissie, en zorgt voor een goede overdracht.

WEDSTRIJDZAKEN
Scheidsrechterscommissie
 Is verantwoordelijk voor het opleiden en begeleiden van jeugdspelers tot
scheidsrechters;
 Enthousiasmeert en begeleidt getalenteerde leden tot verdere ontwikkeling als
scheidsrechter;
 Plant samen met de veldhockey en zaalhockey commissie CS+ scheidsrechters in op
hoger geprofileerde wedstrijden;
 Bewaakt de kennis van de actuele KNHB reglementen en communiceert wijzigingen
met de leden en scheidsrechters;
 Is het aanspreekpunt voor leden/scheidsrechters met vraagstukken of dilemma's
betreffende de reglementen;
 Zorgt voor te lenen materiaal in het clubhuis (bv. kaarten, fluitjes);
 Zoekt actief naar een gepaste opvolger, al dan niet in samenwerking met de
Vrijwilligerscommissie, en zorgt voor een goede overdracht.

TIJDSBESTEDING
Veldhockey:
 1-2 uur per week
 Tijdens zomer -en winterstop minder druk
 Tijdens voorbereiding competitieweken drukker
Zaalhockey:
 1-2 uur per week
 Vergadering 1-2x buiten zaalseizoen
 Tijdens voorbereiding competitieweken drukker (begin september en december)
Scheidsrechterscommissie:
 Informeel enkele uren per maand

EISEN
Veldhockey en Zaalhockey:
 Georganiseerd en nauwkeurig
 Analytisch vermogen
 Ervaring met planning
Scheidsrechterscommissie:
 Didactisch vermogen
 Enthousiast over scheidsrechters
 Kennis van en interesse in KNHB reglementen en wijzigingen

