Checklist voor zaalleiders 2017-2018
Beste zaalleider,
Check de avond van te voren en voordat je van huis vertrekt het wedstrijdprogramma
in de standenmotor zaal of je Phoenix-app in verband met last minute programmawijzigingen of afgelastingen.
Toegang tot de zalen:
De zalen zijn altijd minimaal een kwartier voor aanvang van de wedstrijd open. Mocht er iets mis zijn
in de zalen, neem dan contact op met de beheerder (zie onderaan de pagina).
Voorbereiding in de zaal door het vroegst spelende thuisteam:
• Balken klaarleggen en doelen klaar laten zetten door je team. Controleer of de balken zo liggen dat
de randen aan de binnenkant van het speelveld schuin naar buiten aflopen, zodat ballen niet
omhoog kunnen schieten.
• Wedstrijdtafel (incl. twee stoelen en scorebord) in het midden aan de zijkant klaar (laten) zetten.
Aan elke kant van de wedstrijdtafel een bank voor en door de spelers klaar laten zetten.
Verdere voorbereiding voor elke zaalleider
• Leg een (zelf meegenomen) klok/horloge/telefoon klaar op de wedstrijdtafel
• Check de gespen van de keeperriempjes: ze mogen niet van metaal zijn, ook niet afgeplakt. De
schade aan de vloer door metalen gespen is heel groot. Niet in orde betekent niet spelen!
• Verwelkom de scheidsrechters, stel ze op hun gemak en vertel ze dat je achter ze staat. Help indien
nodig de scheidsrechters bij het handhaven van respect en sportiviteit, m.n. richting het publiek.
Verwelkom de tegenstanders en noem het belang van sportiviteit, respect en veiligheid.
Opruimen van de zaal door het laatst spelende thuisteam:
Zorg er voor dat het team de balken, doelen, scorebord, wedstrijdtafel en stoelen opruimt, en check of
de zaal en de kleedkamers opgeruimd en schoon zijn.
Scheidsrechters
De 06-nummers en namen van de scheidsrechters die een zaalblok fluiten staan vermeld op de
zaallijsten die de zaalleiders/ouderbegeleiders een paar dagen voor de wedstrijd per e-mail ontvangen.
De junioren die fluitbeurten ruilen, geven dat meestal tijdig aan de zaalcommissie door. Heb je vragen
over de scheidsrechters stel ze dan via zaalscheidsrechters@phoenixhockey.nl of neem contact op met
Mirjam Breekelmans, Mervyn Vergouwen of Marion van Oirschot via WhatsApp.
Overzicht van routebeschrijvingen naar de zalen
Op de site van de KNHB is een overzicht van de zalen in Midden-Nederland te vinden. In dit overzicht
staat ook of er in de hal koffie te verkrijgen is.
Tot slot
Bereid je als zaalleider goed voor; lees de info op de Phoenix-site (zie zaalhockey)! Bekijk ook het
instructiefilmpje voor zaalleiders. Veel succes en hartelijk dank voor je bijdrage !
Met vriendelijke groeten, de zaalhockeycommissie.
Jos Rijmer
06–5379 0685
Petra van der Voort 06- 5181 6507
Bineke Lagerweij 06- 24795756

Mirjam Brekelmans
Marion van Oirschot

06-3646 3783
06 4639 6206

Telefoonnummers van beheerders van de hallen
• Beheerder Den Dolder, Dijnselburg tel. 06-50254156
• Beheerder De Koppeling tel algemeen: 030-6976720 op zondag tel 06-28640972
• Beheerder De Lindenhof: 06–30700693; Sporthal De Lindenhof: 030 - 6564028

