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Informatie voor aanvoerder/ster en/of coach 
  

1. Als aanvoerder/ster ben jij de tussenpersoon tussen je eigen team en het team waartegen je 
speelt, de scheidsrechter/ster, de chauffeurs en onze eigen vereniging. Een belangrijke taak dus! 

2. Zorg als eerste dat je een vervanger/ster aanwijst! Als je onverhoopt niet kunt -bijvoorbeeld 
door ziekte- kan deze je taken overnemen. 

3. Voor iedere wedstrijd moet een wedstrijdformulier ingevuld worden. Als de coach dit voor je 
wil doen is dat natuurlijk prima. 

Een voorbeeld zit in de wedstrijdmap. 

4. Voor het begin van de wedstrijd toss je bij de scheidsrechter. Na afloop bedank je hem of haar 
(en de tegenstander) voor de wedstrijd en controleer je het wedstrijdformulier of de stand 
goed is ingevuld en ondertekent dit. Bij de uitwedstrijd neem je het gele wedstrijdformulier 
mee en je deponeert dit in de blauwe brievenbus van de vereniging in de sporthal Dorper 
Esch, behalve als het digitale wedstrijdformulier wordt gebruikt. Mocht de scheidsrechter het 
niet uit zichzelf geven dan moet je er naar vragen. 

5. De team-map en ballen neem je mee. Beiden houd je altijd bij je!! (Of je wijst iemand anders 
aan voor de ballen) 

6. In de map MOETEN altijd de spelerskaarten zitten !!!!!!!!!!  
Het kost 80 EURO boete als je een wedstrijd speelt zonder dat je spelerskaart bij je hebt. Zorg dus 
dat je altijd je wedstrijdmap bij je hebt! 
Denk ook aan spelerspassen van eventuele invaller/-sters. 

7. Vervoer: 
In principe is het vervoer ingedeeld bij de start van het seizoen en dit ligt vast. Ruilen in onderling 
overleg mag. Jij of beter gezegd jullie team zijn samen verantwoordelijk voor het vervoer, samen 
met jullie ouders. Reiskosten van uitwedstrijden van A-B-C jeugd kunnen worden gedeclareerd 
worden. Een formulier hiervoor  kan worden gedownload van onze website www.devoko.nl.   
Seniorenteams regelen zelf in onderling overleg het vervoer naar uitwedstrijden. Zij kunnen geen 
kosten declareren. 

DENK ERAAN: Controleer minimaal één dag van tevoren of het vervoer geregeld is. 

8. Je zorgt dat je  met tenminste 6 spelers/sters bent! Je mag met 5 eindigen, maar moet met 6 
starten. Heb je er te weinig om mee te starten dan zorg je voor een vervanger/ster, eventueel 
via de trainer, (telefoonnummers + e-mail staan ook in deze map) Anders zorg je daar zelf voor 
door iemand uit een team met een "lager nummer of letter" te vragen. Wie er mee mogen 
spelen daarvan zit ook een lijst in deze map. Nooit iemand vragen uit een team met een 'hoger 
nummer of letter". Dat is volstrekt verboden. (Het team krijgt punten in mindering én een 
boete) 

9. Zorg ervoor dat de trainer/ster een beginopstelling in de map geschreven heeft. Je kunt dat het 
best doen op de training in de week voorafgaand aan de wedstrijd. Is dat niet gelukt (ben je het 
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vergeten bijvoorbeeld!!) dan kun je het nog telefonisch navragen. Lukt dat ook niet, dan moet jij 
als aanvoerder/ster de verantwoordelijkheid nemen de beginopstelling te maken. Het DeVoKo-
lid dat als chauffeur meerijdt of een van de ouders coacht jullie dan tijdens de wedstrijd en 
wisselt indien nodig. Heb je bij een thuiswedstrijd geen coach vraag dan de zaalwacht. 

10. Ballen/drinkflessen: 
Je moet zowel voor de thuis- als uitwedstrijden ballen meenemen, je bent als aanvoerder/ster 
verantwoordelijk voor deze ballen. Bij thuiswedstrijden neem je ze dus ook mee! We proberen 
alle aanvoerders/sters een set ballen en een rek met drinkflessen te geven, die je zelf, of een 
teamlid "beheert". 

11. In de map zit een lijst van sporthallen. Kijk vóór vertrek goed waar je naar toe moet. Kijk vooraf 
altijd goed naar de vertrektijd zodat jullie ruim op tijd aanwezig zijn. Normaal zie je een afkorting 
van 3 of 4 letters die staan voor de plaats waar de wedstrijd gespeeld worden. (Bijv. HGLVE = 
Hengelo Veldwijk) Zorg ervoor dat je  een programma bij je hebt! [In de wedstrijdmap aanwezig] 

12. Heb je verder nog vragen kun je die kwijt bij je contactpersoon van de TC of het bestuur, via de mail 
TC@devoko.nl of  bestuur@devoko.nl,  of kijk eens op www.devoko.nl 

 

We wensen je een sportief en plezierig seizoen! 

Namens de Technische Commissie, 

 

Albert Brookhuis (voorzitter) 
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