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Team:  ________________________ 
 

Om alles gedurende het hockeyseizoen goed te laten reilen en zeilen binnen het team is de hulp 

welkom van alle ouders/verzorgers. Vele handen maken licht werk! Spreek met elkaar aan het begin 

van het seizoen af wie welke taak op zich neemt. Zie hieronder een overzicht. Het is handig als de 

teammanager het overzicht houdt. 

 

Verantwoordelijkheid Ouder/verzorger Speler/Speelster 

1. Takenoverzicht komend seizoen: inventariseren wie 

welke taken op zich zal nemen en coördineren dat 

taken worden opgepakt 

  

2. Coachen veld- en zaalwedstrijden en aanmelden bij 

wedstrijdtafel 

  

3. Wedstrijdformulieren DWF  invullen   

4. Feedback aan trainsters over aandachtspunten 

tijdens trainingen 

  

5. Regelen keeperspullen: aan het begin en aan het 

einde van het seizoen  

  

6. Ballentas en hesjes: tas afhalen bij Pollux, meenemen 

naar alle trainingen en hesjes wassen, borg regelen 

  

7. Communicatie over wedstrijden: coördineren hoe 

laat aanwezig bij wedstrijden en verdeling fruit-/ 

koekbeurt (waar verzamelen bij uitwedstrijden)  

  

8. Invallers regelen: vraag om invallers uitzetten binnen 

invalpoule en invallers informeren over 

tijd/locatie/verzamelen wedstrijd 

  

9. Sapkannen regelen na thuiswedstrijden   

10. Blauwe kaart uitreiken (in overleg met de coach)  

aan de tegenstander voor sportief gedrag tijdens 

thuiswedstrijden – bij F, E en D 

  

11. Fluiten bij wedstrijden of scheidsrechters regelen: 

bij veldwedstrijden (bij F en E) en bij zaalwedstrijden 

(alle lijnen) en onderling afstemmen wie wanneer fluit 

  

12. Animo peilen voor zaalcompetitie*    

13. Evt. extra zaal regelen* ten behoeve van trainingen 

zaalhockey (aanvullend op zalen vanuit Pollux) 

  

14. Zaalleiding* (ca. 2 keer)   

Teamtaken ouders/verzorgers 
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15. Toernooi(en) regelen: inventariseren voorkeuren, 

coördineren outfit en eten e.d. 

  

16. Team trainen/trainers regelen tijdens winterstop:  

in de zaal of buiten (met balken) 

  

17. Aanspreekpunt voor TC en ouders bij 

vragen/feedback/kritiek vanuit team 

  

18. Afstemming met trainsters: o.m. over doorgaan 

buitentrainingen tijdens winterstop en afgelastingen 

  

19. EHBO-kit en evt. aanvullende corner-maskers 

regelen 

  

20. Social media: leuke foto’s van het team delen via 

social media van Pollux (mits toestemming om foto’s 

te publiceren) 

  

21. Teamafscheid en bedankjes/cadeautjes regelen 

voor de trainsters aan het einde van het seizoen en 

evt. andere cadeaus voor het team (kampioenschap) 

  

22. Teambuildinguitje organiseren   

23. Overige taken: bijvoorbeeld krat extra bidons mee 

naar de wedstrijden, …  

  

 

*) Deze taken zijn niet van toepassing op funkey kids en coolkids.  


