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Van de leider en trainer wordt verwacht dat zij netjes en zorgvuldig met de accommodatie en de 
materialen omgaan en dat ook eisen van hun spelers. 
 

Gebruik velden voor wedstrijden en trainingen 
• Het wedstrijdschema en het trainingsrooster worden gemaakt door het wedstrijdsecretariaat. 

Verzoeken tot wijziging kunnen worden ingediend bij: wedstrijdsecretaris@zac.nl 

• De consul is belast met de keuring van de (gras)velden en de eventuele afgelasting. 

• De scheidsrechter beslist of het veld zodanig bespeelbaar is, dat er geen gevaar voor de veiligheid 
van de spelers is. Bij naderend onweer (10 seconden-regel) staakt hij de wedstrijd. 

• Op veld 2 en 5 mag alleen getraind worden op aangeven van het wedstrijdsecretariaat. 

• Voorkom bij trainingen ongelijkmatige overmatige slijtage op specifieke delen van het veld door 
oefeningen niet steeds op dezelfde plek te laten uitvoeren. Gebruik bij voorkeur een oefendoel op 
wisselende plaats voor afwerken op het doel. 

• Warming up van wedstrijden wordt op veld 6 gedaan of op het toegewezen wedstrijdveld, nadat de 
voorafgaande wedstrijd is afgelopen.  

• Na de pupillenwedstrijden op kwart en half veld, die op veld 4 gespeeld worden, moeten de 
doeltjes achter de ballenvanger van veld 4 geplaatst worden, zijde tribune of in de centrale 
doelenstalling. De doeltjes mogen i.v.m. de veiligheid niet op of langs het veld blijven staan bij 
wedstrijden op heel veld. 

 

Doordeweekse wedstrijden 
• Bij doordeweekse wedstrijden is er geen gastheer/-vrouw aanwezig zijn en ook de kantine zal niet 

altijd geopend zijn. De leider kan in dat geval de tegenstander en de ouders van beide teams 
ontvangen in de Kiosk. Het is dan handig om een ouder hiermee te belasten. Voor de gasten en de 
scheidsrechter mag er koffie/thee gezet worden, zie de gebruiksinstructie. De sleutels van de Kiosk 
zijn op afspraak af te halen bij de coördinator Gastvrij ZAC via: gastvrijZAC@zac.nl  

• Indien reserveshirts nodig zijn dan kunnen deze met de sleutel van Gastvrij ZAC uit de kast gepakt 
worden en na gebruik op de tafel gelegd worden. Kijk tijdig vooraf of deze shirts nodig zijn. 

• De leider zorgt er persoonlijk voor dat na de wedstrijd de gebruikte materialen worden teruggezet 
en dat de Kiosk en de kleedkamers worden afgesloten. 
 

Gebruik kleedkamers 
• Door de wedstrijdsecretaris worden kleedkamers op trainingsdagen en wedstrijddagen toegewezen 

aan een team. De trainers/leiders dienen zich aan de indeling te houden. 

• De trainer krijgt tegen betaling van € 25 borg de beschikking over een rode sleutel voor de 
kleedkamers, de ballenhokken en het kleine toegangshek. De sleutel kan op afspraak worden 
opgehaald bij de beheerder materialen: materialen@zac.nl. Na afsluiting van het seizoen (of zodra 
de trainer stopt als trainer) moet deze weer worden ingeleverd. 

• De leider/trainer ziet toe op normaal gebruik van de kleedkamer en controleert persoonlijk dat deze 
na gebruik weer schoon wordt gemaakt, bij wedstrijden ook die van de tegenstander. Bij 
gezamenlijk gebruik van een kleedkamer maken de leiders onderling afspraken over de controle. 

• De tassenrekken in de kleedkamers zijn bedoeld ter vergroting van de omkleedcapaciteit op 
wedstrijddagen. Op het wedstrijdschema staat welk tassenrek gebruikt moet worden.  

• In kleedkamers wordt niet gerookt en/of gebruik gemaakt van alcoholhoudende drank en/of drugs. 
Ook glaswerk is hier niet toegestaan. 

 

Gebruik veldverlichting 
• Alle velden van ZAC (veld 4-5-6-hoofdveld) beschikken over veldverlichting. De schakelaars 

bevinden zich in het ballenhok onder de kantine. Instructies hangen naast de schakelaars. De 
veldverlichting van veld 3 (oefenveld van Zwolsche Boys) wordt door zorg van een gemachtigde 
trainer aangezet. 
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• Verlichting van de velden is duur. Daarom moet de verlichting alleen worden ingeschakeld zodra dit 
echt nodig is. De leider/trainer die een veld als laatste gebruikt, zorgt dat de verlichting van zijn 
veld binnen 15 minuten na zijn wedstrijd/training wordt uitgeschakeld. 

• Defecten aan de verlichting moeten worden gemeld aan: onderhoud@zac.nl 
 

Gebruik materialen voor wedstrijden en trainingen 
• De aanschaf van (wedstrijd)ballen vormt een belangrijke kostenpost. Bij vermissingen en lekke 

ballen moet de leider contact opnemen met de beheerder materialen: materialen@zac.nl. Bij 
nalatigheid van het team worden vermissingen aan het einde van het seizoen hoofdelijk verhaald 
op de spelers. 

• In het ballenhok achter de kiosk (= ballenhok 2) bevindt zich een ballenpomp. De instructie voor 
het op spanning brengen van de ballen moet goed worden opgevolgd. 

• De ballenkooien zijn voorzien van hangsloten, hiervan wordt per team 1 sleutel verstrekt. De 
sleutel kan op afspraak worden opgehaald bij de beheerder materialen. Na afsluiting van het 
seizoen moet deze weer worden ingeleverd bij de beheerder materialen: materialen@zac.nl. 

• Ballen moeten goed kunnen drogen, daarom geen natte hesjes in de kooi. Vuil geworden hesjes 
moeten naar huis worden meegenomen om te wassen. 

• In ballenhok 2 staan diverse materialen voor algemeen gebruik, na gebruik weer terug zetten en 
niet op het veld laten staan of in de eigen ballenkooi leggen. 

• Op veld 4 zijn lijnen in diverse kleuren getrokken voor de pupillenwedstrijden op kwart en half veld. 
Er kan worden volstaan met op iedere hoek een pion/hoedje te zetten. In de kiosk zijn pionnen en 
hoedjes aanwezig.  

• De hoekvlaggen staan in het ballenhok onder de kantine (= ballenhok 1).  

• Grensrechtervlaggen kunnen opgehaald worden in de Kiosk en moeten direct na de wedstrijd daar 
worden teruggebracht.  

• Reservekleding kan opgehaald worden in de Kiosk en moet na de wedstrijd daar worden 
teruggebracht. 

• Het team dat een veld als laatste gebruikt, brengt de hoekvlaggen terug naar het ballenhok, ruimt 
de dug-outs op en zet de netten omhoog. 

 

Verplaatsbare doelen 
• Aluminium doelen zijn duur en kwetsbaar. Indien doelen over het hek worden “gegooid”, kunnen de 

lasnaden breken. Ook het kunstgras is kwetsbaar, scheuren zijn lastig te repareren. Daarom: 
aluminium doelen altijd verrijden of met een paar mensen naar de goede plek tillen, nooit laten 
vallen, nooit slepen over kunstgras. Doelen zonder wielen zijn uitsluitend bedoeld voor grasvelden. 

• Overdag moeten alle velden vrij zijn van verplaatsbare doelen, zodat de ROVA het maaien/vegen 
kan uitvoeren. Trainers zorgen ervoor dat de verplaatsbare doelen na de training netjes worden 
teruggezet naar de centrale doelopslag of tegen de achterkant van de tribune, danwel worden 
overgedragen aan de volgende trainer. De laatste trainer zorgt dat zijn veld leeg is. Doelen gebruikt 
op veld 3 mogen achter de ballenvanger van dit veld worden gezet. De doorgangen naar het de 
velden moeten altijd vrij blijven. 

• De doelen van Zwolsche Boys (gemerkt) mogen niet gebruikt worden op de velden van ZAC. 
 

Wat te doen bij ernstige ongevallen 
• Het grote schuifhek is door de week gesloten, in noodgevallen is deze voor een ambulance te 

openen met de sleutel in het sleutelkluisje naast het schuifhek. Trainers krijgen de code van het 
sleutelkluisje. 

• In beide scheidsrechterkleedkamers bevinden zich een brancard en verbandmiddelen.  

• In ballenhok 1 bevindt zich een AED. 

• Ernstige ongevallen waarbij medische zorg nodig is worden na afloop gemeld aan het bestuur: se-
cretaris@zac.nl 

 
Bestuur 
Roel Broeksma 
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