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Shoot Indirect afhouden Vrije slag

Doelpunt Uitslaan Inslaan

Strafcorner Strafbal Afstand nemen

Lange corner Te hoge bal Bolle kant
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Voor de wedstrijd

 Geef de teambegeleiders een hand en vraag naar
het spelniveau. Bij de 8-tallen ook met de andere
spelbegeleider. Maak samen afspraken over:

 Veiligheid
Handen uit elkaar aan de stick
(‘brede stickvoering’), wel of niet slaan, ...

 Plezier en zelfvertrouwen
Als er een groot verschil is in speelsterkte, laat
dan bijv. de sterkere partij de bal minstens twee
keer overspelen buiten het doelgebied, geef het
zwakkere team meer uitleg of fluit strenger voor
het sterkere team

 Roep de kinderen bij elkaar, vertel waar je extra op
zal letten en zeg dat je soms de wedstrijd stopt om
iets uit te leggen

 Gebruik je de app van Hockey.nl om de tijd en de
doelpunten bij te houden? Vertel dit dan de team-
begeleiders, zodat ze weten waarom je je mobiel
gebruikt tijdens de wedstrijd

 Zorg eventueel met de coach dat er alleen spelers,
de spel- en teambegeleiders op het veld zijn

 Toss met de aanvoerders, team opstellen en begin
op tijd

Tijdens de wedstrijd

 Fluit duidelijk en geef uitleg aan de spelers bij
onduidelijkheid

 Fluit niet voor elke shoot buiten het doelgebied.
Bij veel herhaling van dezelfde overtreding, leg het
spel stil en geef uitleg

 Fluit gevaarlijk spel direct af, bijv. hoge ballen of
een stick boven de schouder

 Zorg ervoor dat alle spelers voldoende afstand
houden, maak eventueel passen, 3 meter voor 3-
tallen en 5 meter voor 6-tallen

 Als teambegeleiders of ouders te veel commentaar
hebben op jouw fluiten, kijk ze aan en vraag of ze
ermee willen stoppen. Als het toch doorgaat vraag
dan hulp aan de Upwardcoach

Na de wedstrijd

 Vraag de teambegeleiders hoe het ging en of ze
nog tips hebben.

 Leg als daar om gevraagd een bepaalde beslissing
uit. Zeg niet dat een overtreding zo was, maar dat
je het zo gezien hebt

 Heb je vragen of iets meegemaakt dat je niet zelf
kon of kan oplossen, mail dan naar
arbitrage@upward.nl
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