
Wedstrijdzaken voor leden & trainers/coaches 
 
Digitaal wedstrijdformulier  
Wij moeten voortaan gebruik maken van het mobiel Digitaal Wedstrijd Formulier (mDWF).  
Meer informatie en de handleiding hiervoor kun je vinden op de website. 

Afgelastingen van wedstrijden  
De coach bekijkt of een wedstrijd door kan gaan of niet. Bij twijfel kan voor de wedstrijden van de 
senioren contact opgenomen worden met Anne van de Wouw en voor de wedstrijden van de 
jeugd kan contact opgenomen worden met Marloes Smolders. Zij beslissen of de wedstrijd door 
kan gaan.  
Let op: het wedstrijdformulier wel invullen via de app! 

Verzetten van veldwedstrijden (zaalwedstrijden kunnen niet verzet worden)  
Het verzetten van wedstrijden mag je als trainer/coach zelf niet regelen dit moet altijd in overleg 
met de wedstrijdsecretaris. De wedstrijden worden alleen verzet voor goede redenen. Wanneer 
een coach een wedstrijd wil verzetten, neemt zij contact op met Lieke Tax de wedstrijdsecretaris.  
Ook het verzetten van de kantine wordt door de club geregeld! De scheidsrechter zal ook 
gevraagd worden of zij kan op het nieuwe tijdstip. 

Fietsen plaatsen bij de kantine  
De fietsen moeten in de fietsenrekken gezet worden. En niet voor de deur bij de kantine of voor 
de deur van de sporthal! 

Schoonhouden kleedlokalen in de gymzaal  
De kleedlokalen moeten na gebruik schoon achter gelaten worden!! 

Hoe omgaan met te weinig jeugdspeelsters voor de wedstrijd?  
Als van te voren blijkt dat een team met onvoldoende speelsters is om welke reden dan ook, en 
men dit onderling met coaches niet op heeft kunnen lossen, kun je de contactpersoon van de 
jeugdcommissie benaderen. De contactpersonen hebben een totaalbeeld en kunnen voorstellen 
doen m.b.t. het incidenteel doorschuiven van speelsters. Indien het op deze manier ook niet 
opgelost kan worden, dan is het de bedoeling dat het team met te weinig speelsters toch start 
met de wedstrijd, dit om een boete te voorkomen. 

Vervoer naar wedstrijden  
Het is de bedoeling dat de ouders bij het spelen van uitwedstrijden het vervoer van de 
jeugdspelers en jeugdleidsters verzorgen. Daartoe staat op de website bij het 
wedstrijdprogramma ook het rijschema waarin aangegeven is bij welke wedstrijd welke ouders 
voor het vervoer moeten zorgen. De ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de invulling van hun 
taak. Indien er geruild wordt dient dit doorgegeven te worden aan een van de leidsters van het 
betreffende team. Let op: een ouder hoeft niet te rijden naar uitwedstrijden als zij/hij elke week 
een jeugdteam coacht van onze club.  
Mocht het (winter) weer extreem slecht zijn en chauffeurs durven niet te rijden, overleg dan altijd 
met het wedstrijdsecretariaat. Niet op komen dagen bij wedstrijden kost de club namelijk een 
boete. Ouders die rijden dienen er voor te zorgen dat zij beschikken over een geldig rijbewijs, een 
APK gekeurde auto en een inzittenden verzekering.  
Let er op dat er nooit meer personen in de auto zitten dan volgens de verzekering is toegestaan. 

Route beschrijving naar sportparken  
De coach is bij een uitwedstrijd verantwoordelijk voor het bij zich hebben van een duidelijke route 
beschrijving. Deze zijn te vinden via een link op onze site. 

De sleutel van het materialenhok en van de gymzaal  
Tijdens wedstrijden/trainingen sleutel aan het haakje in het materialenhok hangen. 



Dus de sleutel niet in je zak stoppen!!  
Bij Jeroen van Roovert, Lowerik 13 ligt een reserve sleutel van het materialenhok. 

Het materialenhok  
We hebben samen met de tennisvereniging het materialenhok aan de Esbeekseweg tot onze 
beschikking. We hebben veel materiaal voor een relatief gezien klein hok. In het begin van het 
seizoen wordt het hok opgeruimd. Zorg dat dit ook zo blijft en dat niet alles in het hok wordt 
“gesmeten”.  
Als we er samen aan meewerken blijft het netjes en overzichtelijk!  
De korven met reclame van Broeckx-recycling erop, mogen alleen bij thuiswedstrijden worden 
gebruikt. Zo min mogelijk bij trainingen! 

Sleutel Kantine  
Jeroen van Roovert beheert namens de korfbalclub de sleutel van de kantine. 

Thee zetten  
Bij thuiswedstrijden van alle jeugdteams en de senioren zorgt het personeel van de kantine dat er 
thee is gezet in de rust. De coach/aanvoerster organiseert dat de scheidsrechter en beide teams 
thee krijgen. Zorg er voor dat de thee-rekjes na de rust weer terug naar de kantine gebracht 
worden. Het midweek-team verzorgt zelf de thee. 

Scheidsrechter  
Ga altijd respectvol met de scheidsrechter om, dit geldt voor jong en oud, voor uit- en 
thuiswedstrijden en ook voor onze supporters. Geef geen kritiek op de scheidsrechter, zorg dat 
hij/zij iets te drinken krijgt tijdens de rust en bedank de scheidsrechter na de wedstrijd voor het 
fluiten. 

EHBO koffer + defibrillator  
De EHBO koffer is te vinden in de kantine.  
Ook zijn daar koel-kompressen aanwezig, deze na gebruik terugbrengen!  
Een defibrillator hangt aan het huis van Fam. Damen, Lowerik 45, Esbeek. 

Vlag + tent  
Onze club heeft een vlag, deze is te vinden in de kantine. Het is de bedoeling dat de vlag elke 
thuiswedstrijd wappert aan de vlaggenstok voor de kantine. De partytent ligt bij Jeroen van 
Roovert thuis, Lowerik 13. Tent en vlag mogen meegenomen worden naar een toernooi. 

Kleding  
Het is verplicht om tijdens wedstrijden een wit rokje, groen shirt en witte lange sportsokken te 
dragen. Shirts worden per team geregeld. Sinds 2013 heeft Tuldania een teamline. De bestaat uit 
een trui, trainingspak, sporttas, hempje, poloshirt en korte broek. Alle kleding van de teamline is 
te koop bij Van Gool Sport & Camping in Hilvarenbeek.  
Voetbalschoenen zijn nodig voor de veldcompetitie en gymschoenen zonder zwarte zolen in de 
zaalcompetitie. 

Reserve shirts  
Er zijn zwarte wedstrijd-shirts (volwassen maten), deze zijn op te halen bij Anne v.d. Wouw. 
Graag zo spoedig mogelijk na de wedstrijd de shirts uitgewassen weer terug brengen. 

2-hands voetbalschoenen  
Fam. van de Wouw Mr. Lauwersstraat 2 5085 ER Esbeek 013-516 9398  
De prijzen:  
Schoenen kopen € 5,00  
Schoenen inruilen € 2,50  
Schoenen inleveren € 2,50 retour 



Douchen  
Het is verplicht om na elke training en elke wedstrijd te douchen.  
Vergeet je badslippers niet! Zorg dat je na het douchen het kleedhok netjes achter laat. 

Wastips clubkleding  
Rokjes wassen op 30° (vlekken kun je behandelen met witte Glorix O2 zonder bleek)  
Shirts wassen op 30° (max. 40°). Coachjassen op 40°. 

Trainer/coach jassen  
Firma Broeckx heeft onze coachjassen gesponsord. De sponsorcommissie verdeelt en beheert 
deze trainer/coach jassen. 

Kampioenschappen  
Wanneer er een team van de jeugd kampioen kan worden, meld dit dan als coach bij iemand van 
de jeugdcommissie. Als de senioren of midweek kampioen kan worden, meld dit dan aan het 
bestuur. Kampioensfeestje: je ontvangt na afloop van de kampioenswedstrijd van het bestuur of 
de jeugdcommissie een envelop met een bijdrage (€ 5,00 per teamlid/trainster/leidster). Voor de 
jeugdleden wordt een snoeptractatie geregeld en voor de seniorleden een mooie bloem. 

Scheidsrechterscursus  
De bond verwacht dat alle bondswedstrijden worden gefloten door een gediplomeerd 
scheidsrechter. Dit betekent voor Tuldania dat zij haar speelsters moet laten scholen tot 
gediplomeerd scheidsrechter. Vanaf 16 jaar mag je starten met het theoriegedeelte van de 
opleiding tot verenigingsscheidsrechter. Daarom word je vanaf die leeftijd ingepland in de 
scheidsrechterslijst. Onze verenigingsbegeleidster neemt contact met je op en legt uit hoe de 
begeleiding/opleiding eruit ziet. Wanneer je geslaagd bent voor je module B gaat het praktijk 
gedeelte beginnen. Ook hierbij begeleidt de verenigingsbegeleider je.  
Je moet 17 jaar zijn om op praktijkexamen te mogen. 

Een wedstrijd fluiten, bereid je goed voor……  
Hieronder een paar tips:  
Voorbereiding :  
Zorg voor een fluitje, pen, papiertje, horloge/stopwatch. Ken de speeltijd, de korfhoogte, de 
balmaat, de leeftijdsgrens van het team, je lidnummer. Weet welke 2 verenigingen tegen elkaar 
moeten spelen, en of ze niet beide hetzelfde kleur wedstrijdshirt aan hebben.  
Kleed je sportief en zorg dat de kleur van je kleding afwijkt van de kleuren van de teams. Ben 
minimaal 15 minuten voor de wedstrijd aanwezig. Check het veld en de korven. Kijk of de 2 
strafworpstippen in het veld aangebracht zijn. Maak een praatje met de coaches en check het 
digitaal wedstrijdformulier of het juist is ingevuld. Loop 2 rondjes in voordat je de wedstrijd gaat 
fluiten  
Tijdens de wedstrijd :  
Durf voldoende hard te fluiten. Leg aan jeugdige speelsters uit waarom je fluit. Loop als 
scheidsrechter over het hele veld, niet steeds op de zelfde plaats. Houd zelf de tijd en de scores 
bij. Noteer de scores niet op je hand maar op een papiertje.  
Na afloop van de wedstrijd :  
Controleer of het digitaal wedstrijdformulier volledig is ingevuld, pas daarna geef je akkoord. 
Houd een korte nabespreking met de coaches en aanvoerster en schud elkaar de hand. 

Waar moet je als lid van onze club op letten:  
•  van iedereen wordt verwacht dat je op tijd aanwezig bent bij de trainingen én wedstrijden;  
•  als je écht niet kunt komen, dien je dat tijdig door te geven aan je trainster of coach;  
•  je bent verplicht tot het dragen van het clubtenue tijdens de wedstrijden;  
•  het is verboden om met sportschoenen met zwarte zolen in de sporthal te komen;  
•  zorg dat je geen sieraden aan hebt tijdens wedstrijden én trainingen. Anders kun je jezelf of 
iemand anders verwonden;  
•  lange haren dienen in een staart/haarband/met speldjes uit het gezicht te zijn gedaan;  
•  ga voorzichtig om met het Tuldania-materiaal en het materiaal van de sportzalen;  



•  help de trainsters met klaarzetten en opruimen van trainingsmateriaal;  
•  zorg ervoor dat alle materialen na de training/wedstrijd netjes worden opgeruimd;  
•  aan de trainsters van de teams wordt verzocht er op toe te zien en te zorgen dat de sleutel(s) 
op de goede plekken worden gehangen. En bij buitentrainingen de lichten uitdoen!;  
•  bij verlies of beschadiging van Tuldania-eigendommen (bv. ballen, kleding, korven, 
spelerskaarten) graag melden aan het bestuur;  
•  laat kleedruimte en evt. gymzaal na elke training/wedstrijd schoon achter;  
•  verplicht douchen na een training en wedstrijd;  
•  gedraag je correct tegen trainster, coach, medespeelsters, tegenspeelsters en 
scheidsrechters;  
•  van ouders wordt voor, tijdens en na de wedstrijd een positieve inbreng verwacht;  
•  houd de avond voordat je moet korfballen rekening mee dat je de volgende dag moet sporten, 
zodat je ook voor de volle 100% inzet kunt tonen.  
•  wanneer je gedrag vertoont wat niet te tolereren valt door de trainster/coach dan kun je 
verwachten dat je naar huis gestuurd wordt. Van de trainster/coach wordt dan wel verwacht dat 
er gebeld wordt met de ouders.  
•  Voor sommige teams zal een presentielijst van douchemoeders worden opgesteld. Als u niet 
kunt dan dient u zelf voor vervanging te zorgen. U hoort van uw coach/trainer of dit voor het team 
van uw dochter geldt. 

 


