Piketdienst op zaterdag
Algemeen:
● Mocht je als piketter niet kunnen dan dien je binnen je eigen team voor vervanging te zorgen!
● Als piketter ben je de gastvrouw/-heer van de vereniging. Je ontvangt de bezoekende
teams, wijst ze naar het juiste veld en brengt ze in contact met het team van Purmerend.
● Tijdens jouw piketdienst ben je het aanspreekpunt van de vereniging.
● Je bent ordecommissaris. Bij onenigheid tijdens een wedstrijd of anderszins, zo nodig
handelend optreden. Eventueel een verslagje maken en doorgeven aan de
wedstrijdsecretaris, Tanja Nieuwenhuizen op wsjeugd@mhcp.nl. Probeer in ieder geval het
bezoekende team op een zo voorkomende manier op te vangen.
● Je ziet er op toe dat de wedstrijden op tijd beginnen. Wedstrijden mogen in principe niet
ingekort worden. Snel aanvangen kan wel.
● Je ziet er op toe dat de velden na afloop van de wedstrijden schoon en leeg door de teams
worden achtergelaten (tenzij volgende team zelfde opstelling gebruikt)
● De velden worden in principe om de wedstrijd gesproeid (zie “sproeien velden”).
Openen:
● Om 8.20 uur melden in het clubhuis (Sportpark de Munnik, Flevostraat, Purmerend)
● Van de barcoördinator krijg je een blauwe bodywarmer met opschrift piket.
● Controleer voor aanvang van de wedstrijden of de velden goed bespeelbaar zijn (bladvrij/geen
plassen). Bij problemen contact opnemen met Raymond Vlaar of Henk Musch (*).
● Bekijk het wedstrijdschema en laat de velden door de coaches/begeleiders uitzetten. Denk
hierbij ook aan de hoekvlaggen, die staan rechts bij binnenkomst van het clubhuis.
● De pylonen om de velden uit te zetten staan in de kleedkamer.
Tijdens de piketdienst:
● Check of de scheidsrechters op tijd aanwezig zijn (= 15 minuten voor aanvang).
Zo niet, neem direct contact op met de coach/begeleider van het betreffende team, deze
moet voor vervanging zorgen! De telefoonnummers staan in de MHCP app.
● Als de piketter die je moet aflossen niet/te laat komt probeer die persoon eerst te bellen. Lukt
dat niet, neem dan contact op met de coach/begeleider van dat team, die moet voor
vervanging zorgen. Telefoonnummers staan in MHCP app.
● Zie er op toe dat de wedstrijden op tijd beginnen
● Vraag na afloop van de wedstrijd aan de coaches/begeleiders het materiaal te verzamelen en
richting clubhuis mee te nemen. Op die manier is het veld speelklaar voor de volgende
wedstrijd en wordt onnodig oponthoud voorkomen.
● Draag sleutels en bodywarmer over aan de volgende piketter.
Schema per wedstrijd:
Inspelen stick en bal/ evt. tegelijkertijd sproeien
2 speelhelften
Rust (inclusief sproeien)
Totaal

10 minuten
70 minuten
10 minuten
90 minuten

Sluiten:
● Na de laatste wedstrijd dient de aanvoerder van het laatst spelende team de hoekvlaggen
binnen te halen en het eventuele aanwezige trainingsmateriaal (pylonen , sticks en hesjes) op
te bergen in de dameskleedkamer waar het overige materiaal staat.
● Controleer of alle deuren zijn afgesloten (voordeur, kleedkamerdeuren en keepershok).
● Lever sleutels en bodywarmer in bij de barcoördinator en overleg nog even met de
barcoördinator (wie doet wat) of er nog iets moet worden afgesloten of worden opgeruimd.

(*) Gebreken, schade of andere ongewone situaties melden aan de beheercommissie:
Raymond Vlaar, tel. 06-36308192 / Henk Musch, tel. 0299-437805
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Afgelaste wedstrijden:
● Als wedstrijden door de beheercommissie worden afgelast wegens sneeuw en/of ijs dan
worden het wedstrijdsecretariaat van tegenstanders en de coaches van de spelende teams
door het wedstrijdsecretariaat jeugd (MHCP) geïnformeerd.
● In dat geval bel je vanuit het clubhuis de bardienst, piketdienst en de ingeroosterde
scheidsrechters af voor het deel van de dag dat de velden zijn afgekeurd.
● Als het veld gedurende de dag wegens weersomstandigheden (hevige regenval, hevige
sneeuwval, onweer, ijzel) door de scheidsrechters wordt afgekeurd, probeer dan de
gastteams die nog moeten komen in overleg met het wedstrijdsecretariaat jeugd (MHCP) af te
bellen. Bel in dat geval ook de bardienst, de scheidsrechters, de opvolgende piketters en de
coaches (MHCP) van de teams die nog moeten spelen.
App-groep piket:
● Elke week wordt er een app-groep aangemaakt om het wedstrijdschema en andere relevante
informatie door te geven. De ouders die in die week voor piket staan ingedeeld worden aan de
app-groep toegevoegd. De dag na de wedstrijden wordt de groep geschoond en worden de
ouders die de week daarop zijn ingedeeld aan de groep toegevoegd. De app-groep is niet
bedoeld om van dienst te ruilen. Als u niet beschikbaar bent dient u zelf binnen het eigen
team voor vervanging te zorgen.
Consumptiebonnen:
● Elke ingedeelde scheidsrechter (2 per wedstrijd) ontvangt na afloop van de wedstrijd boven in
de bar, bij het inleveren van het jasje, een consumptiebon. Dit is voor 1 consumptie (koffie,
thee, frisdrank of iets te eten).
Sproeien velden:
● Onze velden worden, als dat nodig is, om de wedstrijd gesproeid. Een sproeibeurt duurt 8
minuten. Er wordt gesproeid tussen 2 wedstrijden in, of tijdens de rust (die dan dus iets langer
duurt dan 5 minuten). Als er niet gesproeid wordt duurt de rust maximaal 5 minuten. Dit om
eventuele uitloop vanwege blessures in te lopen.
● Op de sproei-installatie zit een slot, alleen Raymond Vlaar (06-36308192) heeft een sleutel en
hij kan beslissen of het veld gesproeid gaat worden.
Verwondingen:
Als piketter dien je er ook voor te zorgen dat:
● Als er iemand gewond raakt, een ambulance of een arts ingeschakeld wordt. Waak er echter
wel voor dat de ambulance alléén wordt ingeschakeld als dit echt noodzakelijk is.
● Het is ook mogelijk dat iemand naar de spoedeisende hulp van het Waterlandziekenhuis
wordt gebracht. In dat geval moet er iemand met de patiënt mee (TIP: maak gebruik van de
coaches of ouders die langs de kant staan). Bel de huisartsenpost in het Waterlandziekenhuis
(0299–313233) dat er een patiënt aankomt, dat verkort de wachttijd.
● Warmhouden: in de verbandtrommel zit een redding deken (zilver/goudkleurige folie) die ook
beschermt tegen regen en wind. Bij koud weer de goudkleurige zijde buiten.
● Lichte blessures: behandelen met de aanwezige EHBO verbandtrommel in de kast achter de
bar of door een ijszak op de zere plekken te leggen. Vergeet hierbij niet om een doek tussen
de huid en de ijszak te leggen. IJs ligt bij de bar in de vriezer.

(*) Gebreken, schade of andere ongewone situaties melden aan de beheercommissie:
Raymond Vlaar, tel. 06-36308192 / Henk Musch, tel. 0299-437805
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