Informatiebrief
Keepersspullen jeugd
De materiaalcommissie is binnen Shinty verantwoordelijk voor de uitleen van keepersspullen
voor de jeugd. Veel ouders/begeleiders hebben de nodige vragen. Wij hopen deze hier te
beantwoorden. Als er desondanks toch nog vragen zijn kun je altijd contact opnemen met de
materiaalcommissie keepersmateriaal@shinty.nl.
Voor de veiligheid van de keepers kan elk jeugdteam keepersspullen in bruikleen krijgen van
Shinty die voor dat niveau noodzakelijk zijn.

Strafcornermaskers
Een veelgehoorde misvatting is dat keepers verantwoordelijk zijn voor de maskers voor
spelers. Dit is niet zo. Keepers hebben al de verantwoordelijkheid over hun eigen spullen
met een waarde van €800 - €2000. Verder zijn de maskers ook niet voor hen maar voor de
spelers. Als keepers hun spullen lenen bij bij Shinty krijgen zij dus ook geen maskers mee!
De coach/teammanager krijgt de maskers in bruikleen en is (hoofdelijk) verantwoordelijk
voor de maskers dus ook bij verlies of diefstal.
De coach/teammanager is ook verantwoordelijk dat de maskers aan het einde van het jaar
weer ingeleverd worden.
Alle teams die maskers van Shinty in bruikleen hebben zullen een bruikleenovereenkomst
moeten tekenen door een meerderjarige (met naam, e-mail, telefoonnummer
contactpersoon). Geen overeenkomst betekent dat je geen maskers krijgt (of als je ze al
hebt ze weer moet inleveren).
Verlies/diefstal van maskers is een groot probleem. Afgelopen jaar zijn 6 teams hun maskers
kwijtgeraakt. Dit is erg jammer voor het team (verantwoordelijk voor de vervangingskosten)
en levert extra werk op. Let dus goed op dat de maskers na elke wedstrijd mee genomen
worden!!!
Het is dus uitdrukkelijk niet de bedoeling dat zonder overleg van de materiaalcommissie de
maskers aan het eind/begin van het hockeyseizoen meegenomen worden naar een nieuw
team. Hierdoor raakt het overzicht kwijt en komen teams onverwacht zonder maskers te
zitten.

Keepersspullen
Indien er een vaste keeper is zal deze apart benaderd worden. Voor alle teams met
wisselkeepers krijgt de coach/teammanager de keepersspullen in bruikleen en is (hoofdelijk)
verantwoordelijk voor de keepersspullen, dus ook bij verlies of diefstal. Ben voorzichtig met
de keepersspullen. Deze kosten al snel €800 - €2000 per set.
De coach/teammanager krijgt de keepersspullen bruikleen en is (hoofdelijk) verantwoordelijk
voor de keepersspullen dus ook bij verlies of diefstal.
De coach/teammanager is ook verantwoordelijk dat de keepersspullen aan het einde van het
jaar weer ingeleverd worden.
Alle teams die keepersspullen van Shinty in bruikleen hebben zullen een
bruikleenovereenkomst moeten tekenen door een meerderjarige (met naam, e-mail,
telefoonnummer contactpersoon). Geen overeenkomst betekent dat je geen keepersspullen
krijgt.
Aangezien er geen vaste keeper is zullen de keepersspullen op de gemiddelde speler van
het team en het niveau van het team afgestemd worden. Helaas kan het hierdoor
voorkomen dat de keepersspullen bij extreem grote/kleine kinderen niet passen en daardoor
niet kunnen keepen.
Er zal nog apart bekend worden gemaakt wanneer de keepersspullen kunnen worden
opgehaald (en aan het eind van het jaar kunnen worden ingeleverd).
Let op: keepersspullen worden alleen meegegeven als er een getekende
bruikleenovereenkomst is. Deze dient door een volwassene getekend te worden.
Indien er gedurende het jaar spullen kapot zijn of overmatige slijtage hebben (denk aan
bandjes om de klompen) of spullen kwijt zijn dan graag zo snel mogelijk contact met de
materiaalcommissie opnemen.
Tenslotte nog enige praktische tips:
● Het is mogelijk om de keepersspullen op Shinty te laten. Deze kun je, op eigen risico,
in de keepers-container (achter tegen het clubhuis) zetten. Let er wel op dat deze
container alleen open is als het clubhuis open is. Dus tijdens trainingen en
wedstrijden.
○ De keeperstas moet deze duidelijk gemarkeerd zijn (elke tas heeft een
nummer dat bij de materiaalcommissie bekend is).
○ De keeperstas moet vastliggen met een ketting/slot. Hiervoor kun je het
beste een cijferslot gebruiken.
● Elke vrijdag voor een competitiewedstrijdzaterdag is er een speciale wisselkeeper
training. Wij adviseren met klem om de (wissel)keeper voor de komende wedstrijd
daar aan deel te laten nemen. Op deze training wordt niet alleen de
keepersvaardigheden getrained, maar ook uitgelegd hoe je de spullen correct
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aantrekt en niet bang voor de bal te zijn. Dit laatste verhoogd het spelplezier van de
keeper enorm.
Vergeet niet de keeper op het veld.
○ Voor de wedstrijd eerst door 1 speler laten inspelen, dan pas de rest van het
team.
○ Na de wedstrijd heeft hij meer tijd nodig om uit/om te kleden zorg dat hij erbij
betrokken is. Gebruik bijvoorbeeld de regel dat de keeper nooit alleen van het
veld af gaat.
Coach positief. Verliezen ligt nooit aan de keeper maar aan het hele elftal. Zoals
Johan Cruyff al zei: ‘Winnen doe je door 1 doelpunt meer te scoren dan de
tegenstander’.

Met sportieve groet,
Stephan Heerkens
keepersmateriaal@shinty.nl
Shinty materiaalcommissie

