
Veld 1
• Veld 1 heeft nog zeker een jaar nodig om   
 “goed” te worden. Wees niet boos als je dit   
 seizoen (2019/2020) nog niet op dit veld mag of  
 kan spelen. Veld 1 krijgt de tijd om te “groeien”.
• Tijdens de warming-up doen we niet altijd op   
 dezelfde plek dezelfde oefening, maar door het  
 jaar heen verdelen we deze over het gebied   
 van de zijlijnen tot de 16 meter lijn.

Velden 2 en 3
• De doelgebieden (vanaf het doel tot de
 16 meter lijn) NOOIT gebruiken.
• Rondo’s, warming-ups of andere intensieve   
 oefeningen doen we op de strook of verdelen   
 we door het jaar heen over het veld.
• We doen niet iedere week dezelfde oefening   
 op dezelfde plek op hetzelfde veld, maar we   
 wisselen wekelijks van locatie op het veld.
• De trainingen verdelen we altijd over het gehele  
 veld tussen de doelgebieden.
• We starten de training niet altijd op de plek die  
 het dichts bij de toegang van het veld ligt.

Veld 4 (en de strook)
• Op dit veld mogen we WEL gebruik maken van  
 de doelgebieden.
• Ook op dit veld verdelen we door het jaar heen  
 onze oefeningen.

Kleedkamers
• In onze kleedkamers hangt een bord bij de   
 ingang naar de douches. We volgen deze   
 aanwijzingen op. 
• Na training en wedstrijd geldt: we laten de   
 kleedkamers altijd schoon achter.

Ballen
• Onze ballen plaatsen we altijd netjes terug in   
 het ballenhok.
• Ben je een bal kwijt? We melden dit bij de   
 Technische- of Jeugdcommissie.
• Is een bal lek? We melden dit bij de materiaal-  
 man.
• Heb je ‘s avonds een bal over het hek    
 geschoten en kun je hem niet vinden? Meldt dit  
 dan op het formulier dat je kunt vinden in het   
 wedstrijdsecretariaat. De volgende dag kan er   
 bij daglicht naar worden gekeken.

Kleding
• We nemen altijd net zoveel tenues mee als er   
 spelers zijn om te spelen.
• We doen onze vuile kleding altijd en NIET   
 binnenstebuiten in de waszakken.
• Shirtjes, broeken en kousen in aparte zakken   
 (niet in één zak).

Algemeen
• Doelen worden na de training en de laatste wedstrijd altijd over de omheining geplaatst.
• Kleine doeltjes worden altijd na de training en de laatste wedstrijd teruggezet op het Materialenplein.
• Na de laatste wedstrijd worden altijd de hoekvlaggen meegenomen naar het wedstrijdsecretariaat.
• Laat op veld 2 niet altijd de doelen in de “inhammen” staan. De grasmaaier maait alleen lege plekken.
• We plaatsen zandzakken op de liggende dwarsbalk van het doel als we pupillendoeltjes gebruiken.

Meer informatie op www.grootelindt.nl

Onze materialen en velden

spelregels


