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Waar gaan we ‘t over hebben:

• Verantwoordelijkheden

• Communicatie

• Website

• Wedstrijden

• Logistiek

• Wedstrijdformulieren

• Scheidsrechters



Verantwoordelijk voor…

• Plannen van alle competitie thuiswedstrijden

• Verwerken van alle uitslagen van competitie wedstrijden

• Het coördineren van het veldgebruik buiten de competitie

(oefenwedstrijden, toernooien, extra trainingen, huur door derden…)

• Aanspreekpunt voor de gemeente Geldrop – Mierlo voor wat betreft het 

veld gebruik

• Aanspreekpunt voor competitie gerelateerde zaken vanuit:

– De KNHB competitieleiding

– Andere verenigingen (wedstrijdsecretarissen)

– Alle hockey teams binnen Hockey Geldrop



Communicatie

• Alle centrale communicatie verloopt via de website van Hockey Geldrop.

Daarnaast:

• Via mail:  

– wsjeugd@hockey-geldrop.nl

– wssenioren@hockey-geldrop.nl

• Telefonisch:

– 040 – 2855041

– 06 - 48579344



De website

• Hèt communicatiemiddel van de vereniging

• Altijd voorzien van de actuele wedstrijd informatie (weg met die lijstjes!!)

• Bron van informatie

– Wie doet wat

– Team informatie

– Informatie over aktiviteiten

– Spelregels

– Clubtenue

– ……..

• Wedstrijdschema!





De website, wedstrijdschema



Wat betekent dat nou…

Reistijd ANWB 

routeplanner

Verzamel / 

vertrek tijd

Wedstrijd 

aanvangstijd

Uit of thuis

Type veld

Route

Team

Wedstrijdnummer

Tegenstander



De wedstrijden…

• Op zaterdag eerst Jongste Jeugd, dan Junioren.

– Afhankelijk van reistijd/reisafstand

– Eerst zestallen, dan achttallen

– Periode toegestaan door KNHB: Van 09:00 tot 17:30

– Ook wedstrijden op semiwaterveld!

– Streven naar een evenwichtige verdeling, rekening houdend met:

• Reistijden tegenstanders

• Barbezetting

• Beschikbaarheid scheidsrechters

• Sponsorbelangen

• Weersomstandigheden



De logistiek…

• Verzamelen ruim voor aanvangstijdstip (verzameltijd)

• Coach meldt zich in het paviljoen bij de ontvangstcommissie:

– Elke zaterdag tot 12:00 uur aanwezig

– Ontvangen teams en tegenstanders

– Reiken ranja- en koffiebonnen uit

– Vertellen waar er gespeeld wordt

– Vertellen of minigoaltjes meegenomen en/of opgeruimd moeten worden

– Delen aan scheidsrechters mee waar ze moeten fluiten

– Reiken voor-ingevulde wedstrijdformulieren uit

– Nemen wedstrijdformulieren weer in



De wedstrijdformulieren

• Van elke wedstrijd wordt een wedstrijdformulier gemaakt, ingevuld en 

verstuurd naar de KNHB

• Dat werd voorheen op papier gedaan, tegenwoordig met het 

Digitaal wedstrijdformulier



• Papieren wedstrijdformulieren 

• zijn arbeidsintensief (wedstrijdsecretariaat, competitieleiding) 

• zijn duur (orgineel, doorslagen, enveloppen, postzegels,…)

• worden nat en onleesbaar 

• raken kwijt

• zijn zo 2012……

Waarom?



1. Je lidnummer, je wachtwoord en/of je scheidsrechternummer

2. Internetverbinding

3. Een smartphone of pc/laptop/tablet/………

Wat heb je nodig?



Aanvoerder/coach/manager start 

voorbereiding vóór de wedstrijd

Dit mag dus ook op woensdag, donderdag en vrijdag tussen de

en de 



Altijd inloggen met:

www.hockey-geldrop.nl/formulier

Ook bij UIT wedstrijden



KIES



Deze gegevens heb je van de vereniging. Zij 
blijven gedurende het seizoen hetzelfde.

Hockey Geldrop



Hockey Geldrop

Onthoudt dit nummer!!



Spelerslijst.
Afwezigen afvinken



Invallers zoeken







Aanvoerder is klaar met 

voorbereiding

Scheidsrechter logt na de wedstrijd 

in met verificatie code



‘t Is eigenlijk best eenvoudig……

Vragen?



Communicatie

• Donderdag/vrijdag voor de wedstrijd ontvangen alle 

coaches/aanvoerders/begeleiders op hun mobiele telefoon een SMS van 

de KNHB met de vraag om het DW in te vullen. Inloggegevens en URL 

worden verstrekt

• Formulier kan direct na de wedstrijd worden ingevuld. 

Er is in het weekend een vrij toegankelijke Wifi verbinding beschikbaar.

• Wanneer op zondagmiddag de gegevens nog niet zijn ingevuld wordt er 

automatisch een sms ter herinnering gestuurd naar alle begeleiders,ook 

naar de wedstrijdsecretaris

• Zodra de einduitslag is ingevuld door de coaches wordt ze zichtbaar op de 

Hockey App.



De scheidsrechters

• Vanaf de B categorie worden alle spelers en speelsters ingezet 

als scheidsrechter.

• Niet iedereen vindt dat leuk

• Sommigen “hebben het”, sommigen “hebben het (nog) niet” 

en sommigen “zullen het nooit krijgen”.

• Een scheidsrechter is ook een Hockey Geldrop lid die er het 

beste van probeert te maken.

• Respecteer de scheidsrechter. Net als jij maakt een 

scheidsrechter soms een fout!



De scheidsrechters

• Als coach ben je plaatsvervangend gastheer. Zorg dat alle 

gasten het naar de zin hebben, ook de scheidsrechters. 

• “Manage je ouders”!

• Laat je aanvoerder na de wedstrijd ook de scheidsrechters 

een hand geven en doe dat zelf ook.

• Scheidsrechters vullen de eindstand in op het 

wedstrijdformulier (of de stand bij staken van de wedstrijd)



En verder….

• De planning voor de eerste helft van de 2013 Herfst competitie is klaar.

• Plan niet verder dan tot en met de herfstvakantie ivm mogelijke 

herindeling!

• Gebruik geen papieren lijstjes!  Gebruik de website!!

• Zorg dat je een inlogcode hebt (ledenadm@hockey-geldrop.nl)



Vragen

?


