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1. Voorwoord 

Vv. Dilettant stelt voor de training en wedstrijden van zijn leden diverse materialen en middelen 
beschikbaar, waaronder:   

• Doelen in diverse maten.; 

• Ballen, voor training en wedstrijden; 

• Hesjes; 

• Hoedjes en pionnen. 

• Ballenzak/net. 

• Kliko bakken met hangslot. 
  
De gebruikers, train(ers)-(sters) /leid(ers)-(sters) en bij seniorenelftallen zonder trainer de aanvoerder, zijn 
verantwoordelijk voor het op de juiste wijze gebruiken van deze materialen. 
 
In dit protocol geeft de vereniging aan hoe wij met onze materialen en middelen dienen om te gaan, en wie 
waarvoor verantwoordelijk is. 
 
Mocht u nou ondervinden dat andere trainers zich niet aan de regels houden wijs elkaar hier ook op. Wij als 
vereniging moeten toch met ze alle zorgen dat het goed gaat.  
 

Het aanspreekpunt van de vereniging voor aanvragen van materialen en middelen, maar ook 

schademeldingen, is het bestuurslid  “Onderhoud gebouwen en terreinen”. De contact gegevens kunt u 

vinden op de Dilettant site onder organisatie. 
 



2. Materialen 
 

2.1 Beschikbare materialen per elftal 

Vv Dilettant draagt er zorg voor dat ieder elftal is voorzien van voldoende middelen om te kunnen trainen 

en wedstrijden te kunnen spelen. Dit houd in dat ieder elftal een eigen kliko bak krijgt met de volgende 

inhoud: 

 

7-tallen:   

• 9 training ballen + 3 wedstrijd ballen; 

• 1 ballennet; 

• 40 hoedjes, 4 grote pionnen en 4 kleine pionnen; 

• 10 hesjes in twee verschillende kleuren. 

 

Elftallen:   

• 14  ballen + 3 wedstrijd ballen; 

• 1 ballennet/zak; 

• 40 hoedjes en 4 pionnen; 

• 14 hesjes in twee verschillende kleuren. 

• 1  waterzak met 2 drinkbussen. 

 

Het aantal training ballen en hesjes kunnen aangepast worden op verzoek van de trainer indien het elftal 

uit meer spelers bestaat dan officieel staat beschreven. 

 

Extra materialen kunnen gedurende het seizoen vervangen of toegevoegd worden als:  

• Er een nieuwe speler(s)  tijdens het seizoen wordt toegevoegd aan een elftal. 

• Een bal lek is zal deze bij inleveren van de lekke bal worden vervangen. 

• Een bal die een training lang hard blijft wordt niet gezien als lek, maar als lastig maar werkbaar. 

 

Voor het begin van ieder seizoen zullen alle trainers/ aanvoerders van de 7- tallen en elftallen  een 

uitnodiging ontvangen van de vereniging om hun sleutel van de bak in ontvangst te nemen. 
 

2.2 Materialen op het veld 

Op de verschillende velden zijn tevens materialen beschikbaar. Deze kunnen door de verschillende 

elftallen gebruikt worden.  

 

De beschikbare materialen op het veld zijn: 

• 2 verplaatsbare senioren goals 

• 8 verplaatsbare pupillen goals ( 5 x 2 meter ) 

• 6 kleine goals ( 3 x 1  meter ) 

• 2 Kleine goals (1 .8 x 0.8 meter ) 

• 2 wave goals( 1 x 0,8 ) 

 

2.3 Omgang met materialen 

Ga met de materialen en middelen om, of zij van uw zelf zijn. Check  uw materiaal bij iedere training op 
compleetheid. Meld vermissing van materiaal als u er zeker van ben dat het weg is. Ligt het niet in de bak 
van de buurman trainer? Bijvoorbeeld. En voor de trainer die een bal over heeft, vraag wie er een te kort 
heeft. 
        



Is er een bal in het water geschoten, probeer deze met de tot uw beschikking staande middelen eruit te 
halen. Lukt dit niet meld dit dan. De mensen van het onderhoud zullen kijken of zij hem kunnen vinden of 
bergen. (geef plaats aan waar de bal ongeveer ligt) Kijk later wel in de commissiekamer of uw bal er ligt, en 
maak uw bak weer compleet.  
De Hesjes het liefst bewaren in een plastic zak, en /of laat deze wassen van tijd tot tijd. Gelieve gewassen 
inleveren aan het einde van het seizoen. 
 

2.4 Verantwoordelijken materiaal 

De hieronder genoemde personen zijn verantwoordelijk voor de materialen en middelen die zij van de 

vereniging tot hun beschikking krijgen. 

 

Trainer/ leider/ aanvoerder 7-tallen en elftallen 

 

Uiteindelijk is hij er weer verantwoordelijk voor dit ook door te spreken met zijn team 

 

Dit houd het volgende in: 

• Einde seizoen wordt alles weer compleet ingeleverd; 

• Indien er iets niet meer compleet of kapot is dient dit gemeld te worden. 



3. Velden 

3.1 Gebruik materialen op het veld 

De diverse losse doelen, klein en groot, mogen door de trainers gebruikt worden. Na gebruik van de doelen 
dienen deze netjes van het speelveld te worden verwijderd op de daarvoor aangegeven plaatsen, dit geldt 
voor alle velden ook het kunstgras. De exacte locaties hiervoor worden in hoofdstuk 3.2 beschreven. 
  
Houd  er rekening mee dat de vaste doelen op de grasvelden niet het gehele jaar voor trainingsdoeleinden 
kunnen worden gebruikt. Dit al naar gelang het weer, hiervoor krijgt u via de app een bericht van de 
vereniging. Probeer indien mogelijk zo min mogelijk gebruik te maken van de vaste doelen op de 
grasvelden. Dit komt het veld ten goede tijdens wedstrijden.  
 
Indien er toch gebruik gemaakt wordt van een vast doel moet na iedere training het net weer omhoog 
gedaan worden. Dit om te voorkomen dat de robotmaaier hierin vast komt te zitten. Deze kan namelijk zelf 
niet zien dat het net naar beneden is. Per keer dat de maaier vast zit kost het de vereniging serieus geld.  
 
Hoe gaan we dit gezamenlijk tot een goed einde brengen, vooral in goed overleg met elkaar tijdens het 
wisselen van elftallen op trainingsavonden. Namelijk niet iedereen gebruikte dezelfde middelen voor zijn 
training, dus gebruikt uw opvolger de doelen niet van u, ruim ze dan zelf op. 
 
Zo voorkom je dat het elftal dat als laatst traint alles op moet ruimen, dat krijgt de trainer waarschijnlijk 1 
keer voor elkaar maar niet elke week wat begrijpelijk is. Mocht dit nou toch regelmatig gebeuren meld dit 
dan kunnen wij de verantwoordelijke hier op aanspreken. Maar probeer in eerste instantie dit zelf met de 
desbetreffende trainer te bespreken.  
 
Helemaal de teams die als laatste trainen op de avond moeten extra aandacht besteden met het opruimen. 
Het kan namelijk niet zo zijn dat een vrijwilliger van rond de 70  iedere ochtend de rotzooi op moet 
ruimen. Daarnaast krijgen deze personen ook weer midden in de nacht meldingen als de robotmaaier vast 
staat in een goal of net dat niet is opgeruimd! Zij kunnen dit dus de dag erna weer opruimen en repareren.  

 
3.2 Verlichting velden 

Op alle trainingsvelden is verlichting aanwezig. Deze kan gedurende de periode dat dit benodigd is gebruikt 
worden. Probeer wel pas de verlichting aan te zetten als dit ook echt nodig is. De kosten voor deze 
verlichting zijn aanzienlijk. Probeer daarom direct na de training de verlichting ook weer uit te zetten. 
 
Indien er nog een volgend elftal traint op het desbetreffende veld hoeft de verlichting niet uit gezet te 
worden. Maar zorg er wel ten alle tijden voor dat je er zeker van bent dat het andere team ook echt gaat 
trainen. Schakel anders de verlichting wel uit.  
 

3.3 Opruimen materialen velden  

Waar moeten de losse doelen nu opgeborgen worden aan het eind van een training: 
 
Veld 1: 

• Achter de hekken rondom het veld  (aan de korte zijdes en aan de kant van de dug-outs 
DUS NIET aan de kant van de kantine / tribune ) 

 
Veld 2: 

• Senioren goals:  
o Op de tussenstrook tussen veld 2 en 3 

• Kleine goals mogen tegen het hek aan de zijkanten. Probeer deze zoveel mogelijk bij elkaar te 
zetten 

 
 
 



Veld 3: 

• Senioren en pupillen goals: 
o Achter de ballenvangers let op wel volledig erachter; 
o Op de tussenstrook tussen veld 2 en 3. 

• Kleine goals: 
o Achter de ballenvanger let op wel volledig erachter; 
o Op de tussenstrook tussen veld 2 en 3; 
o Tegen het hek aan bij de meent zijde wel volledig tegen hek aan tussen schuine liggers.  

 
Ter illustratie is er een tekening toegevoegd op de volgende pagina van veld 3. Waarin met rood is 
aangegeven waar materialen rondom het veld mogen staan. 



 

  
 
 

VELD 3 

Rood geeft de locatie aan waar materialen mogen staan 


