
 

Elk team wil op een veld trainen/spelen dat er netjes en goed onderhouden uitziet. Dit vraagt dan ook van 

alle teams inzet na het gebruik van de velden.  

De TC en het bestuur wil, om dit voor elkaar te krijgen, de volgende afspraken maken met alle teams.  

Enkele mededelingen zullen als vanzelfsprekend ervaren worden, maar het is toch belangrijk alles weer op 

een rij te zetten. 

• Batting practice: 

o altijd rubberen matten gebruiken. De een op het slagperk (voor het slaan), de ander op het 

looppad naar de heuvel (voor het gooien); 

o voor oefeningen bij de backstop: altijd tegen het deel van de backstop waar ook een net 

voor hangt. Indien er geen mat is, proberen kuilvorming te voorkomen. Bijvoorbeeld door 

een station 50cm te veschuiven. Daarna niet vergeten de kuilen dicht te gooien en te 

vegen; 

o op het softbalveld, de slagkooi achter de ‘catcher-kuil’ plaatsen (totdat er matten komen). 

• Zorg dat alles wat je gebruikt (bijvoorbeeld netten, screens, kooi en matten) terug komt op de plek 

waar het hoort. 

• Krijtkar moet altijd gevuld zijn, dus na gebruik vullen en binnenzetten. 

• Dugouts (ook die van de tegenstander) altijd opgeruimd achterlaten. 

• Bij alle dugouts staan vuilnisbakken. Is er een vol? Maak deze leeg en zorg voor een nieuwe 

vuilniszak (in de keuken). 

• Na elke training en na elke wedstrijd:  

o gaten dichten;  

o veld slepen honkbal (min. 6 banen breed=3 keer heen-en-weer). Ook het deel bij de 

backstop waar drills zijn gehouden; 

o veld slepen softbal : gehele infield (af en toe de warning-track); 

o de heuvel aanvegen en harken (veeg alles naar de top van de heuvel); 

o pitcherplaat bij softbal harken. 

• Is er materiaal weg of kapot? Meld dit bij een van de TC-leden. 

• Fout geslagen ballen worden altijd opgehaald! 

• Houd rekening met elkaar. De velden worden door veel teams gebruikt. Zorg ervoor dat je je aan je 

trainingstijden houdt. Verlaat het veld op tijd en betreed het veld niet eerder dan dat jouw team 

aan de beurt is.  

• Wanneer duidelijk is dat een team zich niet aan (een van) deze afspraken houdt, spreek elkaar daar 

dan op aan. Laat dit over aan coaches/begeleiders. Blijft het doorgaan, meld het dan aan de TC.  

• Zorg ervoor dat de slagkooi altijd van het veld wordt gereden en het wagentje wordt teruggezet in 

het krijthok. 

• Ook de rest van de accommodatie (kantine / kleedkamers) netjes achterlaten. 

 

 

  



Heuvelonderhoud 

Door het gooien ontstaan gaten bij de plaat en op de plek waar de voet neerkomt. Door het na iedere 

wedstrijd en training deze gaten te dichten zorgen we voor een mooie heuvel waar iedere pitcher met 

plezier vanaf gooit. Hieronder staan enkele aanwijzingen hoe de heuvel het beste te onderhouden is. 

• Vul de gaten met het losse gravel wat in de buurt van de gaten ligt (met de hark die op de thuis 

dug-out ligt). Ligt er te weinig gravel hark dan een beetje gravel vanaf de voet van de heuvel 

(zijkant en achterkant) naar boven of haal een beetje gravel uit het depot. 

• Probeer de vorm van de heuvel te handhaven, zodat het een gelijkmatige afstap blijft en de heuvel 

niet bij iedere wedstrijd anders is. 

• Druk het losse gravel aan met je voeten zodat het vaster komt te liggen. 

o Blijft het erg los liggen pak dan de stamper uit het krijthok om het gravel goed te verdichten. Of 

breng wat water aan ter plaatse van de gaten zodat de heuvel weer "hard" wordt. 

o Hark daarna de hele heuvel netjes (van beneden naar boven) zodat er weer een glad oppervlak 

ontstaat en een geslagen bal niet plotseling van richting veranderd. Hierbij is het niet de 

bedoeling dat al het gravel bovenop de heuvel eindigt. 

• Daarna het sleepnet erover zodat alles er weer mooi bij ligt. 

• En tot slot de heuvel afdekken met het zeil, inclusief de stenen om te voorkomen dat het zeil 

wegwaait. 

 

 


