Informatie voor trainers/coaches
Beste trainer/coach,
Vaak krijgen wij als WTZ van mensen die een team gaan trainen/coachen de vraag hoe zit het
met wedstrijdformulieren, hoe kom ik aan ballen voor de training, mag ik ballen meenemen
naar uitwedstrijden er is geen zaaldienst, wat moet ik nu doen etc, etc.
We hebben daarom nu op alfabetische volgorde een groot aantal zaken waarover wij vaak
vragen krijgen samengevat, zodat het voor jullie duidelijker wordt hoe bepaalde zaken bij
UGHV geregeld zijn. Veel informatie die hier vermeld staat kun je ook weer terugvinden op
de website van UGHV en van het NHV. We proberen deze informatie elk seizoen weer zo
actueel mogelijk te houden.

BEKERWEDSTRIJDEN
Het NHV heeft de bekercompetitie opgesplitst in 2 delen. Te weten landelijk en regionale
beker. Aan de landelijke beker nemen teams deel die in de Hoofdklasse of hoger spelen en
aan de regionale beker de hoogst spelende teams van een vereniging in de regio.
Als zowel een heren 1 en een heren 2 in de regio spelen, kan alleen de heren 1 worden
ingeschreven voor de beker. Speelt de Heren 1 hoofdklasse, dan kan dus de Heren 2 mee
spelen in de regionale beker.
Inschrijven voor de regionale of landelijke beker doet de WTZ in overleg met de betrokken
trainers/coaches.

DISPENSATIE
Wanneer kan er voor een speler dispensatie worden aangevraagd?
Dit moet gebeuren dient voor 15 augustus van een bepaald jaar.
De officiële regel is als volgt:
Het NHV verleent alleen dispensatie indien:


er binnen de vereniging geen team aanwezig is in de die leeftijdscategorie waartoe
de speler/ster voor wie dispensatie wordt aangevraagd behoort.



Indien hieraan voldaan is kan voor maximaal 2 spelers/sters per leeftijdscategorie
dispensatie worden verleend.

Het team waarin een speler speelt die dispensatie heeft gekregen, mag niet meedoen aan het
Nederlands kampioenschap. Een eventuele dispensatieaanvraag wordt door de WTZ
ingediend.

HARSGEBRUIK
Harsgebruik is verboden in onze en in bijna alle andere sporthallen. Hou je daaraan. Gebruikt
jouw team toch hars waar dit verboden is dan levert dit een boete en schoonmaakkosten op.
De boete en schoonmaakkosten worden door UGHV verhaald op het desbetreffende team.

KAMPIOENSCHAP
Als een team kampioen wordt dan krijgt dit team een bosje bloemen en tevens de gelegenheid
om een consumptie te nuttigen op kosten van de vereniging. Voor jeugdteams geldt dat zij
ook een attentie vanuit de WJZ krijgen en een bordje patat met een snack op kosten van de
vereniging.

LIDMAATSCHAP
Voor kosten van het lidmaatschap zie de website www.ughv.nl. Ben je niet actief als speler,
geen lid van UGHV en je coacht een team dan moet je lid worden van UGHV en ook van het
NHV. Het lidmaatschap en de contributie van het NHV zijn voor rekening van UGHV.
Iedere trainer/coach van jeugdteams moet een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen.
Via UGHV kun je zo’n verklaring aanvragen.
Een nieuwe speler mag 4 weken gratis meetrainen. Wil hij/zij lid van UGHV worden, dan
moet het inschrijfformulier ingevuld worden. Het inschrijfformulier en de hoogte van de
contributie, staat op de UGHV site. Het inschrijfformulier moet worden ingeleverd bij de
ledenadministratie.
Begint een nieuwe speler met trainen in de maanden augustus t/m december, dan mag hij/zij
vanaf de 2e competitie helft deelnemen aan wedstrijden. Begint hij/zij met trainen in de
maanden januari t/m maart, mag hij/zij meedoen aan toernooien na de competitie.
Heb je te weinig spelers in het team, dan zal er in overleg met de trainer en/of coach van
bovenstaande regels kunnen worden afgeweken.
Stopt iemand met handballen, dan moet een afmeldingsformulier worden ingevuld. Dit
formulier staat op de UGHV site. Wordt het lidmaatschap opgezegd tussen 1 juli en 31
december, dan wordt de NHV contributie naar rato in rekening gebracht, daar leden bij het
NHV pas op 1 juli van ieder jaar kunnen worden afgemeld.
De hoogte van de NHV contributie staat vermeld op de website.

MATERIAAL
UGHV beschikt in sporthal De IJsselweide over 2 kasten waar al het materiaal van UGHV
ligt opgeslagen. Iedere trainer/coach krijgt van de WTZ een sleutel van de kast. De inhoud
van de kasten kun je terugvinden op de site. Sluit na je training de kast altijd goed af zodat er
geen ballen “ verdwijnen.”
Tel de ballen als je ze pakt en zorg ervoor dat je hetzelfde aantal na afloop van het trainen
weer bij elkaar hebt. Al het materiaal dat je gebruikt tijdens een training ruim je na afloop
weer op. Dit geldt ook voor de doelen, als na jou een andere sport gebruik maakt van de hal,
dan dien je de doelen ook op te ruimen.
In Terborg heeft UGHV geen eigen kastruimte. Hier liggen de ballen in een
gemeenschappelijke berging.
Bij uitwedstrijden mag je ballen meenemen. Pak de ballen pas op vrijdagavond als alle
trainingen zijn afgelopen. Breng de ballen na afloop van jouw wedstrijd zo spoedig mogelijk
weer terug naar de sporthal.
Mis je materiaal of is het materiaal om welke reden dan ook kapot/niet meer bruikbaar geef
dit dan door aan de WTZ.
Stop je als trainer/coach, dan moet je de sleutel aan het einde van het seizoen weer inleveren
bij de WTZ.

MEESPELEN IN EEN ANDER TEAM
Indien je een speler van een andere groep wil laten meedoen bij jouw team, vraag je aan de
trainer/coach van de desbetreffende team of dit mag.
Een speler mag maximaal de helft van het totaal aantal competitie wedstrijden in een hoger
team in dezelfde leeftijdscategorie meespelen. Hierna mag hij alleen nog spelen in zijn “oude”
team.
Een speler uit een lagere leeftijdscategorie mag onbeperkt meespelen in een team van een
hogere leeftijdscategorie.
Voorbeelden?
Vereniging X heeft 2 jongens C teams t.w. Jongens C a team en Jongens C b team.
Het C a team heeft 20 competitiewedstrijden. Een speler uit het b team speelt 10 wedstrijden
met het a team mee; hij mag niet meer terug naar zijn oude team. Had dezelfde speler 8
wedstrijden meegespeeld dan mag hij in zijn oude team blijven spelen.
Vereniging Y heeft 3 meisjes B teams. Meisjes B a, Meisjes B b en Meisjes B c team. Het
meisjes B b team speelt 14 competitiewedstrijden.
Een meisjes uit het Meisjes C jeugd A team speelt 12 wedstrijden mee met het Meisjes B
jeugd B team. Zij mag uit blijven komen voor haar oude team (meisjes C A) daar een speler
uit een lagere leeftijdscategorie altijd onbeperkt voor een hoger team mag spelen.

OEFENSTOF VOOR TRAININGEN
Op internet zijn diverse sites te vinden met oefenstof voor trainingen. Op de site van
Handballaction staat een pagina met links naar diverse sites met oefenstof:
http://www.handballaction.nl/trainers/oefenstoflinks.htm
Op de site van het NHV staat oefenstof voor trainers. Het zogenaamde trainer online.
Onderstaand de link:
http://nhv.sportplan.com/index.jsp
De inlogcode hiervoor is:
Emailadres: jbwmrijntjes@hetnet.nl
Wachtwoord:koophuis
Let op: Slechts een beperkt aantal oefeningen beschikbaar bij Trainer online. Dit programma
wordt niet meer ondersteund door het NHV!

OEFENWEDSTRIJDEN/TOERNOOIEN
Wil je een oefenwedstrijd spelen, dan zorg je zelf voor een tegenstander. De contactgegevens
Of
vanvia:
verenigingen vind je op de site van het NHV via onderstaande link:
http://handbal.startpagina.nl/
http://www.handbal.nl/competities/competitie/club/

Uiteraard kun je ook tegen verenigingen uit Duitsland spelen die vlakbij Ulft liggen. Enkele
verenigingen zijn:
Isselburg:
http://hsg-hmi.de/index.php?article_id=1
Rhede:
http://www.tv-rhede.de/index.php/handball/
Bocholt
http://handball.tsv-bocholt.de/
Via internet vind je uiteraard nog andere verenigingen. Plan je een oefenwedstrijd in Ulft of
Terborg in, geef dit ruim van te voren door aan de WTZ. De WTZ gaat vervolgens de sporthal
inhuren en vraagt aan de scheidsrechtercontactpersoon om een scheidsrechter te regelen.
Wedstrijdsecretariaat dien je zelf voor te zorgen dat deze bemensd is.
Let er wel op, dat teruggaaf van de ingehuurde uren met kosten gepaard zal gaan. Mocht om
wat voor reden dan ook de wedstrijd niet doorgaan en de oorzaak ligt bij de tegenstander, dan
worden de kosten voor de zaalhuur in rekening gebracht bij die tegenstander. (Opmerking: nu
kunnen we nog met de gemeente Oude Ijsselstreek op korte termijn afzeggen. Dadelijk in de
nieuwe sporthal zal dit moeilijker gaan. Maarten gaf tijdens het trainers/coach overleg al
aan, dat hij voor zijn werk een termijn van 6 weken hanteert voor teruggaaf van uren.
Vandaar bovenstaande tekst)
Regelmatig ontvangt UGHV uitnodigingen voor toernooien. Deze worden doorgeleid naar de
trainers/coaches en jullie beslissen zelf naar welk toernooi jullie gaan. De inschrijfkosten voor
een toernooi zijn voor rekening van UGHV. Wil je overnachten met een team bij een
toernooi, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van het team.

OVERSCHRIJVING VAN/NAAR EEN ANDERE VERENIGING
Overschrijving kan het hele seizoen aangevraagd worden. Overschrijving is noodzakelijk als
een lid van een andere vereniging komt of naar een andere vereniging toe wil en hij/zij heeft
in de laatste 24 maanden een wedstrijd in de competitie of beker gespeeld.
Overschrijving wordt altijd door de WTZ afgehandeld. Indien iemand van UGHV naar een
andere vereniging wil, geeft UGHV alleen toestemming als hij/zij aan zijn/haar verplichtingen
jegens UGHV heeft voldaan.

OPLEIDINGEN
Iedere coach vanaf de C-jeugd moet in het bezit zijn van het zogenaamde spelregelbewijs van
het NHV. Zonder dit bewijs mag je niet coachen. Voor alle jeugdleden die de A-jeugd leeftijd
bereiken is het spelregelbewijs ook verplicht.
UGHV streeft naar geschoolde trainers/coaches bij elke leeftijdsgroep. Regelmatig
organiseert het NHV opleidingen en bijscholingen voor trainers/coaches. De WTZ houdt je
hiervan op de hoogte. Wil je een trainersopleiding en of bijscholing volgen, meld dit dan bij
de WTZ. De kosten hiervan komen voor rekening van UGHV. Bij het volgen van een
trainerscursus worden, gezien de kosten hiervan, nadere afspraken gemaakt met de
betreffende persoon.

ONGEREGELDHEDEN TIJDENS OF NA EEN WEDSTRIJD
Ongeregeldheden klinkt zwaar, maar we bedoelen er alles mee wat niet thuis hoort bij een
normaal verloop van een wedstrijd. Onderstaand enkele voorbeelden.
Rode kaart
Krijgt een speler/coach/teambegeleider een directe rode kaart van de scheidsrechter en de
scheidsrechter maakt er melding van op de achterkant van het wedstrijdformulier of op het
digitale wedstrijdformulier, dan moet UGHV c.q. de speler een rapport opstellen waarin de
betrokken persoon zijn/haar visie over het gebeurde weergeeft.
Gebeurt zoiets, meld dit dan altijd bij het wedstrijdsecretariaat van UGHV. Een rapport
opstellen is verplicht. Wordt er geen rapport opgesteld dan krijgt UGHV een boete.
Leidt de rode kaart tot een boete door het NHV dan is deze boete voor rekening van de
persoon die de rode kaart kreeg.
Wedstrijd staken
Een coach mag nooit een wedstrijd staken c.q. weigeren om verder te spelen. Alleen de
scheidsrechter mag een wedstrijd staken. Wordt een wedstrijd om wat voor reden dan ook
gestaakt, licht dan altijd het wedstrijdsecretariaat van UGHV in.
Zijn er tijdens de wedstrijd dingen gebeurd die in jouw ogen ontoelaatbaar zijn, meld dit aan
de scheidsrechter of maak hier melding van op het wedstrijdformulier. Meld dit ook aan het
wedstrijdsecretariaat van UGHV. In alle gevallen moet er een rapport worden opgemaakt en
naar het NHV worden gestuurd.
Andere ongeregeldheden
Voorbeeld: Iemand van jouw groep vernielt iets in de sporthal voor/tijdens of na de wedstrijd.
Constateer je zoiets, spreek je uiteraard die persoon aan op zijn of haar gedrag en licht je de
beheerder van de sporthal in wanneer die persoon het nog niet heeft gezien.
De reparatiekosten van de vernieling komen voor rekening van de persoon die het heeft
veroorzaakt. Maak ook melding bij het wedstrijdsecretariaat van UGHV.
Zeer ernstige blessure tijdens een wedstrijd
Raakt iemand van jouw team tijdens een wedstrijd dusdanig geblesseerd dat hij/zij met de
ambulance naar het ziekenhuis moet worden gebracht, licht dan bij jeugdleden altijd de
ouders in. Maak van dit incident ook melding bij het wedstrijdsecretariaat van UGHV.
OUDERAVOND
Ieder seizoen organiseert de WTZ een ouderavond waarop de indeling van de jeugdteams en
de namen van de trainers/coaches van deze teams aan de ouders wordt bekendgemaakt. Jouw
aanwezigheid op deze avond wordt op prijs gesteld.
SCHEIDSRECHTERS
Het NHV maakt voor het fluiten van wedstrijden onderscheid tussen wedstrijdsport en
breedtesport. Bij wedstrijdsport (vanaf 2de klasse regio en bij jeugd vanaf jeugddivisie) stelt
het NHV een scheidsrechter aan om de wedstrijden te fluiten.
Bij alle overige wedstrijden is UGHV zelf verantwoordelijk voor het indelen van
scheidsrechters. De scheidsrechtercontactpersoon zorgt ervoor dat bij alle wedstrijden een
scheidsrechter aanwezig is. Op de website van UGHV kun je zien wie jouw wedstrijd moet

fluiten. Mocht er geen scheidsrechter aanwezig zijn, dan neem je contact op met de
scheidsrechtercontactpersoon en/of de persoon die is aangewezen om te fluiten.
Geef het niet opkomen van een scheidsrechter altijd door aan het wedstrijdsecretariaat. Bij
niet opkomen volgt een sanctie tegen de desbetreffende persoon.
Jeugdwedstrijden mogen worden gefloten door alle A-jeugd en seniorenleden van UGHV
mits zij in de ledenlijst van UGHV staan.
Wedstrijden van seniorenteams mogen alleen gefloten worden door officiële scheidsrechters.
SOCIAL MEDIA/WEBSITE
UGHV is ook actief op het gebied van Social Media. Zo heeft UGHV een eigen
Facebookgroep (HV UGHV) en ook een twitteraccount: ughvhandbal.
UGHV heeft ook een eigen website te weten www.ughv.nl Het wordt op prijs gesteld dat er
van elk team regelmatig een wedstrijdverslag op de site wordt geplaatst. Stimuleer als coach,
dat er vanuit jouw team ook een bijdrage wordt geleverd.
SPELREGELBEWIJS
Vanaf 1 juli 2015 is iedere coach verplicht om het spelregelbewijs te halen. Dit geldt vanaf de
C-jeugd. Ook spelers en speelsters die de A-jeugd bereiken moeten het spelregelbewijs halen.
Voor scheidsrechteropleidingen geldt ook, dat je eerst het spelregelbewijs moet hebben,
voordat je aan de opleiding kunt beginnen.
Het spelregelbewijs kun je halen via de site www.handbalmasterz.nl. Bij de WTZ kun je
hierover meer informatie krijgen.
TEAMINDELING
Voor aanvang van de competitie dien je de zogenoemde teamindeling door te geven aan de
WTZ. De WTZ geeft de teamindeling weer door aan het NHV. De teamindeling houdt in dat
je de spelers opgeeft die bij jou in het team spelen. Er dient een minimaal aantal spelers per
team opgegeven te worden. De spelers die jij opgeeft, komen iedere week op het
wedstrijdformulier van jouw team te staan.
Heb je meer spelers dan het minimum aantal spelers welke vereist is, dan geef je de rest van
de spelers op bij een lager team. Deze spelers mogen dan altijd bij het lagere team waar ze bij
opgegeven staan en bij jouw team meespelen. (Zie ook het hoofdstuk meespelen in een ander
team)
De teamindeling gebeurt altijd in overleg met de WTZ en de overige trainers. Tussentijdse
wijzigingen gebeuren altijd in onderling overleg met elkaar en hoeven niet aan de WTZ
gemeld te worden.
De teamindeling kan elke week gewijzigd worden. Wil je een indeling wijzigen geef dit dan
door aan het wedstrijdsecretariaat. Het wedstrijdsecretariaat zal de wijziging doorgeven aan
het NHV. De trainer/coach die de wijziging doorgeeft is zelf verantwoordelijk voor de
wijziging. Het aantal gespeelde wedstrijden van iemand bij een hoger team wordt niet door
het wedstrijdsecretariaat bijgehouden. (Zie ook het hoofdstuk meespelen in een ander team)
De WTZ zal aan iedere trainer/coach een lijst geven met de namen en adressen van de mensen
die in zijn of haar team spelen.

TEAMKLEDING
Ieder team wordt door UGHV voorzien van een wedstrijdtenue en een rekje bidons. De
spelers/speelsters hoeven voor het spelen van wedstrijden zelf geen kleding aan te schaffen.
Aan het begin van het seizoen krijgt de coach van de WTZ een tas met daarin de kleding voor
het team. In de tas zit een formulier waar de inhoud van de tas op staat vermeld.
Wees zuinig op de kleding en controleer na elke wedstrijd of alles weer in de tas zit. Laat de
tas niet onbeheerd in een kleedkamer achter maar neem deze mee naar de wisselbank.
Uiteraard hoeft de coach niet zelf de kleding van het team te wassen. Maak hiervoor een
rooster en laat de ouders of spelers dit doen. Na afloop van een seizoen leveren de jeugdteams
de tassen weer in bij de WTZ. De seniorenteams zijn zelf verantwoordelijk voor de kleding en
tassen. Meld verlies of diefstal van kleding direct aan de WTZ.
TRAININGSTIJDEN
De trainingstijden worden door de WTZ vastgesteld in overleg met de trainers/coaches. De
WTZ huurt de sporthal op deze uren in voor UGHV. De trainingstijden van elk team staat
vermeld op de website.
Tijdens schoolvakanties wordt er door de jeugdteams niet getraind. De sporthal is dan ook
niet ingehuurd tijdens deze dagen en tijdstippen van de jeugdtrainingen. De seniorenteams
trainen wel gewoon door. Mocht je als trainer willen afwijken hiervan, overleg dit altijd eerst
met de WTZ.
TRAINERS/COACH OVERLEG
Regelmatig organiseert WTZ een bijeenkomst voor alle trainers/coaches waarin diverse zaken
aan de orde komen. Jouw aanwezigheid wordt op prijs gesteld.

VERKLARING OMTRENT GEDRAG (VOG)
Iedere jeugdtrainer bij UGHV moet een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen. UGHV wil
hiermee incidenten voorkomen.
De Verklaring Omtrent Gedrag kan via UGHV worden aangevraagd en is gratis. Meer
informatie hierover kun je bij de WTZ krijgen.

VERVOER NAAR UITWEDSTRIJDEN
Ieder team is zelf verantwoordelijk voor het regelen van vervoer naar uitwedstrijden. Bij
jeugdteams regelt de trainer/coach dit en bij seniorenteams gebeurt dit in onderling overleg.
Reiskosten worden bij jeugdteams alleen vergoed indien de enkele reisafstand verder is dan
Ulft - Arnhem. De reiskosten vanaf Arnhem worden dan vergoed. Hiervoor is er een
formulier bijgevoegd. De coach geeft deze formulieren aan de ouders en de ingevulde
formulieren worden ondertekend door de coach en met het wedstrijdformulier bij het
wedstrijdsecretariaat afgegeven.

VERTROUWENSPERSOON
UGHV heeft ook een vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon is Maaike Zalme.
Maaike is het aanspreekpunt voor iedereen binnen onze vereniging. Zowel voor jeugd- als
Seniorleden.

Gebeuren er dingen voor, tijdens of na trainingen en wedstrijden die ongewenst zijn, bespreek
het dan eerst met je trainer/coach zodat hij of zij de nodige maatregelen kan treffen.
Mocht je er niet uitkomen met je trainer/coach of durf je het niet te bespreken met hem of
haar, dan kun je terecht bij Maaike. Zij zal de dingen die haar voorgelegd worden absoluut
vertrouwelijk behandelen.
Maaike Zalme is alleen via mail te benaderen en zij is ook de enige die deze berichten leest.
Na ontvangst van een mail zal Maaike contact opnemen met jou om het probleem te
bespreken.
Maaike Zalme is te benaderen via het volgende emailadres: geenspamsvp@chello.nl

VERZETTEN VAN WEDSTRIJDEN
Wil je een wedstrijd verzetten naar een andere datum, dan moet je dit eerst melden bij het
wedstrijdsecretariaat van UGHV. Hij/Zij dient je daarvoor toestemming te geven. Dit in
verband met inhuur sporthal en regelgeving NHV.
Het is dus niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van het wedstrijdsecretariaat
een wedstrijd te gaan verplaatsen.

WEDSTRIJDDUUR EN SPELATTRIBUTEN
Voor de verschillende leeftijdsgroepen is de wedstrijdduur als volgt:
F-jeugd (7 en 8 jaar) 2 x 15 minuten op een mini veld. Elk team staat met 5 spelers in het
veld. (4 veldspelers en een wisselende keeper) Een team heeft maximaal 2 wissels en bestaat
dus uit 7 meisjes en of jongens.
E-jeugd (9 en 10 jaar) 2 x 20 minuten met 6 spelers. Na einde wedstrijd volgt er een shoot
out, waarbij ieder kind keeper is en op doel mag gooien. Het doel is d.m.v. een extra lat of
plank verlaagd. Er wordt gespeeld met een harde bal maat 0 of 1.
Een team heeft maximaal 2 wissels en bestaat dus uit 8 meisjes en of jongens.
D-jeugd (11 en 12 jaar) 2 x 20 minuten. Er wordt gespeeld op een normaal handbalveld en
het doel is niet verlaagd. Bij de D-jeugd mogen meisjes en jongens samen spelen in 1 team.
Bij de D-jeugd wordt gespeeld met balmaat 1.
C-jeugd (13 en 14 jaar) 2 x 25 minuten. Bij de C-jeugd spelen jongens en meisjes apart. Er
zijn geen gemengde teams. Bij de C-jeugd jongens wordt gespeeld met balmaat 2 en bij de Cjeugd meisjes met balmaat 1.
B-jeugd (15 en 16 jaar) 2 x 25 minuten. Zowel bij de meisjes als bij de jongens wordt
gespeeld met balmaat 2.
A-jeugd (17 en 18 jaar) 2 x 30 minuten. De dames spelen met balmaat 2 en de heren met
balmaat 3.
Senioren (Vanaf 19 jaar) 2 x 30 minuten, uitgezonderd Dames recreanten, die spelen 2 x 25
minuten. De dames spelen met balmaat 2 en de heren met balmaat 3.

WEDSTRIJDFORMULIER
Wedstrijdformulieren liggen in de kantine van de sporthal. Haal deze tijdig op en breng ze zo
spoedig mogelijk na afloop van de wedstrijd naar het Wedstrijdsecretariaat.
Dit geldt uiteraard niet voor het Digitale Wedstrijdformulier. Deze vul je na afloop van de
wedstrijd via de App meteen in. Vanaf het seizoen 2015/2016 is het digitale
wedstrijdformulier leidend. De handleiding voor het digitale wedstrijdformulier vind je op
http://www.handbal.nl/userfiles/Roy/DWF_Handleiding_voor_Clubs_teams.pdf

ZAALDIENST
Tijdens de competitie moet er bij elke wedstrijd een of meer mensen achter de wedstrijdtafel
zitten. Zij houden de score bij en moeten de reclameborden ophangen. Deze mensen moeten
na afloop van de laatste handbalwedstrijd ook de doelen aan de kant zetten.
De diverse teams vanaf de A-jeugd worden door het wedstrijdsecretariaat ingedeeld voor de
zaaldienst. De trainer/coach deelt de mensen van zijn team in of laat dit doen en geeft de
indeling door aan het wedsecretariaat. Als mensen niet komen opdagen voor zaaldienst volgt
er een sanctie tegen de desbetreffende persoon.
Is er tijdens een wedstrijd van jouw team geen zaaldienst aanwezig, meld dit dan aan het
wedstrijdsecretariaat van UGHV. Vraag uit het aanwezige publiek of er mensen zijn die plaats
willen nemen achter de wedstrijdtafel.

ZIEKTE/BLESSURES VAN SPELERS
Is iemand van jouw team voor langere tijd door blessure of ziekte niet in staat te handballen,
geef dit dan even door aan de WTZ of bij jeugdleden aan de WJZ. De betrokken persoon
krijgt dan een kaartje namens de vereniging.

