
 

 

Handleiding wedstrijdtafel Jongste Jeugd 
 
De wedstrijdtafeldienst loopt van 8.15 tot ca.11.45 (na de laatste wedstrijd 

van de EF).  
Maak een taakverdeling en wissel elkaar eventueel af:  

- 1 à 2 ouder(s) bij de wedstrijdtafel. De wedstrijdtafel is de picknicktafel onder 
de bomen naast het voetbalveld;  
- ouders die het sproeien regelen;  
- ouders die de velden (veld 12b Rabo en veld 13) uitzetten, ombouwen en opruimen.  
 
Alle ouders van de wedstrijdtafeldienst dragen een oranje hesje. De hesjes liggen in het clubhuis 
in een krat onder de kapstok (de gele hesjes zijn voor trainer coördinatoren). Na afloop hang je je 
hesje uit aan de kapstok. 
 
8.15: Rondje langs de dug outs om te controleren of deze schoon zijn en evt. afval opruimen. 
 
8:15: Sproeien:  
Controleer of de velden droog zijn. Indien droog, graag (1 keer per ochtend) sproeien. Zet de 
sproeiers om 8.15 aan. De teams mogen namelijk om 8.30 het veld op.   
De knoppen voor de sproeiers van veld 12A en 12B bevinden zich aan een paaltje tussen veld 12A, 
13 en 15. Code sleutelkluis: 1959. Voor veld 13 tussen veld 13 en 14 aan de kant van FC Portugal. 
Code: 1968. Draai de sleutel naar rechts totdat de sproeier op het veld aangaat.  
Let op: de velden 12A en veld 12B kunnen niet tegelijkertijd worden besproeid. 
 
8.30: Velden uitzetten:  
In het Willem Sanders materiaalhok (2e materialenhok tussen veld 14 en 15, code slot 0123) liggen 
alle spullen voor het uitzetten van de wedstrijden: pylonen en mini-doeltjes. Gebruik één kleur 
pylonen per veld voor F-doeltjes en de 5- en 10-meterlijnen. Dat is duidelijker voor spelers en 
spelbegeleiders. Bij de 8E wedstrijden staan de cirkels al aangegeven in het veld en zijn er geen 
pylonen nodig, wel twee doelen. Voor de indeling van de velden kijk je op het wedstrijdschema. 
 
Tijdens de wedstrijden: 
Houd de speeltijden in de gaten en zorg dat de wedstrijden niet uitlopen.    
2 x 3-tallen (F) spelen 2 x 15 min. Met 5 min. pauze. Na de winterstop 2 x 20 min. 
6-tallen (1e jaars E) spelen 2 x 25 min. Met 5 min. pauze.  
8-tallen (2e jaars E) spelen 2 x 30 min. Met 5 min. pauze 
Bouw de velden om voor aanvang van de volgende wedstrijd, als er bijv. van twee kwartvelden 
één half speelveld moet worden gemaakt. 
 
Na de laatste wedstrijd:  
Zorg dat alle materialen weer teruggelegd worden: dus kar, de pylonen en alle mini-doelen in het 
Willem Sanders materiaalhok.  

 
 
 
Voor vragen vooraf kunnen jullie mailen naar wedstrijdtafel@xenios.nl. 

Voor dringende hockeyvragen op zaterdagochtend is Tim Hoogendam aanwezig op de club. 
                             Veel succes en bedankt namens alle kinderen! 

 


