
Instructie aanvoerders 
  
1. De aanvoerder meldt het team minimaal 15 minuten voor de aanvang van de 
 wedstrijd aan bij de wedstrijdtafel. Bij het aanmelden overhandigt hij het  volledig 
ingevulde teamformulier. 
  
2. De aanvoerder meldt voor de aanvang van de wedstrijd wie als scheids- 
rechters voor de door/namens het team te leiden wedstrijd staan opgesteld. 
  
3. De aanvoerder houdt toezicht op het naleven van het halreglement. 
  
4. De aanvoerder zorgt ervoor dat het team ruim van tevoren omgekleed op de 
 speelvloer aanwezig is. 
  
5. De aanvoerder is ervoor verantwoordelijk dat alle medespelers in 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. 
  
6. De aanvoerder is verantwoordelijk voor het ordentelijke gedrag van het  team in de 
kleedkamer. Na afloop van een gespeelde wedstrijd dient het team  de kleedkamer 
opgeruimd achter te laten. 

7. De aanvoerder die bij het in gebruik nemen van een kleedkamer opmerkt dat er 
voor hun komst schade, vernielingen of andere onregelmatigheden hebben plaats 
gevonden, dient dit onmiddellijk te melden aan de zaalleiding. Dit is in het eigen 
belang, daar anders zal worden aangenomen dat zijn/haar team  daar de oorzaak 
van zijn. 
  
8. Indien de aanvoerder een andere wedstrijd begeleidt, wijst hij een van zijn  
medespelers aan om in zijn/haar plaats toezicht te houden. 

9. De aanvoerder geeft gevolg aan de instructies van zowel de zaalleiding als de 
 zaalbeheerder. Dit geldt ook voor het speelklaar maken van het speelveld en  het 
opruimen van de balken en doelen na de wedstrijd. 
  
10. De aanvoerder is verantwoordelijk voor het invullen en tekenen van de 
 formulieren voor zover het de gegevens betreft van zijn team. 
  
11. In alle zalen zijn zaallegguards met klittenband of plastic gespen verplicht.   
 Metalen gespen en het afplakken daarvan zijn niet toegestaan. Tevens is het  
spelen in clubtenue en met zaalhockeysticks verplicht. De zolen van de schoenen 
dienen wit te zijn, daar dit anders tot strepen kan leiden op de vloer. De keeper dient 
een afwijkende kleur shirt te dragen.  

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

 


