Instructies rond gebruik van de accommodatie HKV/Ons Eibernest
Alleen met zaalschoenen op de speelvloer.
Voor veel mensen was het altijd al een doorn in het oog dat mensen met hun gewone
straatschoenen door de zaal liepen. Nu hebben we een prachtige vloer en die willen we de
komende jaren zo mooi houden. Dat kan alleen als iedereen, dus ook coaches en andere
begeleiders, alleen met zaalschoenen (geen sneakers die buiten gebruikt zijn) de zaal
betreden. Ook bij de wandeling naar het spelershome moeten de straatschoenen gewoon
uit. Als alle leden zich hier aan houden is het betrekkelijk eenvoudig om ook de
tegenstanders op het dragen van zaalschoenen te wijzen.
Geen drank en eten op de tribune.
Ook deze regel was al jaren van kracht, maar werd nauwelijks nageleefd. Om de
accommodatie netjes te houden is het zaak om de aandacht op deze regel te vestigen. Ook
hier geldt weer dat de eigen leden het goede voorbeeld zullen moeten gaan geven.
Palenberging.
Achter “onze” spelersbank is de palenberging met alle palen en platen. Daarnaast staan er
enkele kasten en ligt er wat materiaal van de kangoeroes. Dit is allemaal geen speelgoed,
dus is het niet de bedoeling dat in deze ruimte zich kinderen ophouden of materiaal er uit
meenemen. Alternatief is namelijk dat de deur elke keer moet worden afgesloten. Direct om
de hoek van de ruimte hangt een mandje met het scorebord. Na afloop van de wedstrijden
moet deze hier in terug worden gelegd. Als het goed is ligt er een gebruiksaanwijzing bij. De
trainers van de jeugdploegen zijn op de hoogte van de wijze waarop de speeltijd aangepast
kan worden.
Kleedkamers.
De kleedkamers zijn misschien het meest ingrijpend veranderd. De twee kleedkamers zijn
omgetoverd tot vier. De kleedkamers van HKV/Ons Eibernest bevinden zich (vanuit de
buitendeur gezien) aan de rechterkant. Direct na binnenkomst is rechts de dames
kleedkamer, terwijl die van de heren zich na de trap bevindt. In de kleedkamers links
(gasten) hebben wij niets te zoeken. Ik wil de kinderen, en ouders, adviseren om daar zeker
tijdens de wedstrijden niet te komen om misverstanden (bij eventuele diefstal, schade enz.)
te voorkomen.

Spelen tijdens wedstrijden en trainingen.
De palen aan de kopse kanten van het veld zijn weg. Voor velen is dat een zegen, terwijl veel
kinderen dit erg spijtig zullen vinden. Het geeft tijdens wedstrijden en trainingen wel de
nodige rust. Uiteraard is het duidelijk dat wanneer kinderen lang op het veld zijn, ze niet
vastgebonden kunnen worden en willen spelen. Zorg er wel voor dat ploegen die trainen of

spelen geen last van ze hebben. Voor de ouders een mooie taak om hier toezicht op te
houden.
Het lijkt er op dat er niets mag, maar dat is zeker niet waar. Enige gedragsregels handhaven
kunnen er voor zorgen dat we een mooie accommodatie houden. Met z’n allen kunnen we
deze unieke zaal in stand houden en kunnen we lekker op onze eigen club sporten. Een
unieke situatie in deze regio, want als je bijvoorbeeld het trainingsschema van Die Haghe
bekijkt zie je dat deze club hun trainingen in 9 verschillende zalen moet afwerken.
Laten we met z’n allen trots zijn op onze accommodatie en ervoor zorgen dat dat zo kan
blijven.

