Materiaal beleid
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Algemeen
Alle materialen die uitgereikt worden voor zowel de training als voor wedstrijden, zijn en blijven
eigendom van de vereniging. De materialen worden slechts in bruikleen ter beschikking gesteld. De
vereniging vraagt dan ook om er zuinig mee om te gaan. Als je materiaal vindt op het terrein, dan leg
je dat in het materialenhok of het clubhuis.

De materiaalcommissie
De materiaalcommissie is verantwoordelijk voor de inkoop, uitgifte en onderhoud van alle keepersen trainingsmaterialen, zoals pionnen, trainingshesjes, etc. Deze kun je vinden in het materialenhok,
naast de kantine.

Persoonlijke uitrusting
Iedere speler schaft de volgende persoonlijke uitrusting zelf aan: zwarte sportbroek/rokje, bordeaux
rood poloshirt (volgens club richtlijnen), bordeaux rode kousen, kunstgrasschoenen met kleine
nopjes, hockeystick, één hockeybal, beenbeschermers en mondbitje. Een mondbitje is verplicht!

Trainingsmaterialen
Iedere trainer krijgt een ballentas met 15 ballen en een fluitje. Indien in één gezin meerdere trainers
actief zijn, dan krijgt dit gezin slechts één ballentas (er vanuit gaande dat ze niet op dezelfde tijden
training geven). De trainer is verantwoordelijk voor het aantal hockeyballen en controleert na de
training of alle ballen weer terug zijn. Ook zorgt de trainer ervoor dat de trainingsmaterialen weer
netjes worden opgeruimd in het materialenhok. De trainers van de eerste en laatste training van de
dag krijgen een sleutel van de poort en het materialenhok (om de veldverlichting aan of uit te doen).

Teamuitrusting
Per team worden de volgende materialen uitgereikt: strafcornermaskers en keepersuitrusting.
Wie is er verantwoordelijk voor de teamuitrusting?
Per team is één persoon verantwoordelijk voor de uitgereikte materialen, bij voorkeur is dit de coach
of de keeper. Deze persoon tekent ook het bruikleenformulier. Hij of zij is het vaste aanspreekpunt
voor de materiaalcommissie betreffende alle uitgereikte materialen. Uitgereikte materialen mogen
niet onderling geruild worden zonder toestemming van de materiaalcommissie.
Strafcornermaskers
Alle elftallen die daar behoefte aan hebben, kunnen één of twee strafcornermasker in bruikleen
krijgen. Bij verlies of diefstal wordt € 70,- per masker in rekening gebracht. Neem contact op met de
materiaalcommissie voor meer informatie en aanvraag.
Keepersuitrusting
Ieder team dat wedstrijden speelt, krijgt een passende (standaard) keepersuitrusting van de
vereniging. Deze wordt aan de coach of keeper uitgereikt. Deze personen dienen de materialen
onder goed beheer te houden en zijn hier ook verantwoordelijk voor.
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Goed beschermd betekent hier passend bij het spelniveau, leeftijd en lichaamsbouw. Alle materialen
voldoen aan de richtlijnen van de KNHB. Voor teams die geen vaste keeper hebben, proberen we een
gemiddeld voor het team passende set samen te stellen. Voor teams met een vaste keeper is er alle
ruimte voor maatwerk.
Aan het einde van het seizoen wordt een inventarisatie gehouden onder de teams en aan de hand
hiervan wordt de inkoop afgestemd voor het nieuwe seizoen. Het is belangrijk dat per team de
wensen aangaande het keepersmateriaal tijdig aangegeven wordt, zodat hiermee zo goed mogelijk
rekening gehouden kan worden bij vervanging of nieuw koop.
De keeper of coach houdt aan het einde van het seizoen, en tijdens de zomer, de keeperstas bij zich;
en levert hem dus niet in! Alleen als de keeper stopt of het team uiteenvalt, lever je de keeperstas in
bij de materiaalcommissie.
Waaruit bestaat een keepersuitrusting?
6 en 8 tallen : Legguards, klompen, helm, bodyprotector, handschoenen en keeperstas
Elftallen
: Legguards, klompen, helm, bodyprotector, keepersbroek (vanaf C-teams),
handschoenen, tok, elleboogbeschermers (vanaf C-teams), 2 strafcornermasker
(vanaf C-teams) en keeperstas
Onderhoud en vervanging
Wanneer de keepersmaterialen kapot of versleten zijn, kun je contact opnemen met de
materiaalcommissie om deze te laten repareren of vervangen. De vaste avond van de
materiaalcommissie is de woensdag. Graag een afspraak maken via materialen@hdlhockey.nl

Opmerkingen en tips
 Een keeperstas met inhoud vertegenwoordigt een waarde van € 450,- tot € 1000,-.
Laat dus een tas niet onbeheerd staan en voorkom verlies of diefstal.
 Controleer regelmatig het materiaal op breuk of slijtage en stel de materiaalcommissie hiervan
direct op de hoogte. We voorkomen dan verder doorslijten en/of onveilige situaties.
 Kleine scheurtjes in klompen, legguards en handschoenen zijn vaak nog goed te repareren.
Kom daarom tijdig langs voor reparatie.
 Laat natte spullen drogen. Zet de tas thuis open zodat het materiaal kan luchten.
 Sleep tassen niet over de grond. De meeste keepertassen moeten worden vervangen omdat er
gaten in zitten.
 Loop niet onnodig lang in je keepersuitrusting rond.
 Geef de uitrusting regelmatig een 'fris sopje'; dat is wel zo hygiënisch en speelt veel prettiger.
 Materialen die zelf gekocht worden zonder toestemming van de materiaalcommissie worden niet
vergoed.
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