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Procedures Wedstrijd secretariaat 
 
 
Procedure veldtoedelingen 
• Beginnen met jongste 
• Eindigend met oudsten 
• Tussen veld 1 en veld 2 30 minuten verschil starttijd 
• Veteranen, D1 en H1 op veld 1 
 
 
Procedure wedstrijd formulieren 
• Volledig invullen incl. klasse, wedstrijdnr, jongens/meisjes, etc. 
• Inleveren in de map bij wedstrijdcounter 
• Optioneel bij Henk Vennis in brievenbus 
• Op de dag van de wedstrijd inleveren 
• Thuis : 2 voorste vellen inleveren (groen en wit) 
• Uit: achterste vel inleveren (wit) 
• Coach / begeleider is verantwoordelijk 
 
 
Procedure afgelastingen 
• Wedstrijdsecretaris beoordeelt de velden 
• Bevroren of sneeuw is aflasten 
• 2x per dag 
• Wedstrijdsecretaris informeert andere verenigingen 
• Eerst spelende teams ontvangen telefbericht 
• Kort bericht op de site 
• Coach informeert spelers 
• Wedstrijdsecretaris informeert bond 
• Bond plant inhaalwedstrijd 

 
 

Procedure individuele afgelastingen 
• Wedstrijdsecretaris ontvangt bericht van bond of tegenstander 
• Wedstrijdsecretaris informeert de coach 
• Geen bericht op de site 

 
 

Procedure klachten op wedstrijdleiding, clubs, collega coaches, ouders etc. 
• Altijd op wedstrijdformulier vermelden (desnoods achteraf) 
• Tegenstander liefst laten meetekenen 
• Wedstrijdsecretaris bepaalt of klacht wordt doorgezet naar de bond 
• Wedstrijdsecretaris houdt overzicht van klachten bij. 
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Procedure gele en rode kaarten en boetes 
 
Gele kaarten 
• 1e gele kaart -Geen consequenties 
• 2e gele kaart - Geen consequenties; kennisgeving aan de vereniging en bijdrage 

in de administratiekosten 
• 3e gele kaart - Speelverbod voor de eerstvolgende door de hockeybond 

uitgeschreven en volledig te spelen 
• wedstrijd; kennisgeving aan vereniging en betrokken speler/coach en bijdrage in 

de administratiekosten 
• 4e gele kaart - Geen consequenties; kennisgeving aan vereniging en bijdrage in 

de administratiekosten 
• 5e gele kaart en volgende gele kaarten - Speelverbod voor de eerstvolgende 2 

door de hockeybond uitgeschreven en volledig te spelen wedstrijden; 
kennisgeving aan vereniging en betrokken speler/coach en bijdrage in de 
administratiekosten Niet uitvoeren speelverbod = 3 punten in minderingBeroep 
niet mogelijkAdministratie kosten : €7,50 junioren€12,50 senioren 

 
Rode kaarten 
• Altijd tuchtzaak. Handelt 2edinsdag na wedstrijd 
• Altijd schriftelijke verklaring van club na rood om fysieke overtreding. Bijlage 

schrijven van speler wordt zeer op prijs gesteld. 
• Straf ten uitvoering na beroepszaak 
• Er kan binnen 10 dagen beroep worden aangetekend. 
 
Wangedrag na de wedstrijd 
• Geen kaarten 
• Wel formulier wangedrag invullen 

 
 

Bond waardeert het als club al straft in de geest van de overtreding 
Procedure Inhalen van wedstrijden 
• Op eigen initiatief anders spelen alleen voorafgaand aan initieel geplande datum 
• De jeugd mag op zondag spelen (na onderling overleg en wederzijds akkoord) 
• De bond bepaalt de inhaaldagen 

 
 

Procedure oefenwedstrijden 
• Veld aanvragen bij wedstrijd secretaris 
• Coach toegang tot veld regelen 
• Coach zelf scheidsrechters regelen 
• Coach zelf bardienst regelen 
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