30 augustus 2020

Instructie gebruik velden
De laatste versie van deze instructie staat op
https://www.houtendragons.nl/informatie/veldcommissie Daar zullen ook instructiefilmpjes worden
geplaatst.
1. Keuren veld
De veldcommissie keurt de velden op dagen dat thuiswedstrijden worden gespeeld.
Voor trainingen doen coaches en trainers dat in principe zelf tenzij een lid van de veldcommissie
in de gelegenheid is dat te doen. Daar kan niet van worden uitgegaan.
Als er geen lid van de veldcommissie op De Meerpaal is op het moment dat je als coach/trainer
een beslissing moet nemen doe dan het volgende:
1. Kijk als trainer / coach bij keuring in elk geval naar
a. Kijk als je een paar uur voor de training gaat kijken naar het weer en de
weersvoorspellingen (meer regen en kou doen een nat veld geen goed, veel wind,
zon en een hogere temperatuur doen een veld sneller drogen)
b. Toestand gravel
Keur af bij:
i. Grote plassen of een spiegelend oppervlak (de toplaag is dan te nat, toch
bespelen brengt met zich mee dat de toplaag wordt dicht getrapt waardoor
water bij een volgende regenbui langer blijft staan)
ii. Een zachte bovenlaag (de bovenlaag wordt dan losgewoeld waardoor de
onderliggende lavastenen naar boven komen)
Ga niet zelf aan het veld doktoren door pogingen te doen het water weg te vegen, op
te deppen of af te zuigen. Je doet daar het veld geen goed mee. De kans is heel groot
dat door de handeling zelf en /of het vervolgens toch bespelen van het veld de
toplaag dicht slibt. Het gevolg: na een volgende bui blijft het wat veel langer staan.
Kijk dus alleen naar het veld en hou je handen in je zakken
.
c. Toestand gras
keur af bij
i. Een zompige ondergrond
ii. Een verende ondergrond
2. Bespreek het als trainers met elkaar. Er zijn genoeg trainers met veel ervaring.
3. Bel in geval van twijfel gerust lid van de veldcommissie.
4. Neem een beslissing
5. Geef je beslissing telefonisch door aan de wedstrijdsecretaris (stuur alleen een app als niet
wordt opgenomen): Joyce Schabracq 06-23140692
Doe dat ook als je goedkeurt. Als de omstandigheden zodanig zijn dat jij je genoodzaakt voelt
het veld te onderzoeken, is de wedstrijdsecretaris ongetwijfeld in gespannen afwachting en
zijn andere teams dat ook. De wedstrijdsecretaris informeert andere coaches en trainers.

2. Prepareren van het veld
• Netjes opvouwen van de zeilen
• Leggen honken (zie hierna voor afstanden)
• Trekken foutlijnen, batters box en coachvak (op softbalveld) (zie hierna)

3. Gebruik van het veld
• Gebruik matten voor pitchers en slagmensen bij oa batting practice tijdens training of
warming up
• Gebruik bij batting practice screens om tegen te slaan wanneer van een paaltje wordt
geslagen of wordt getost. Sla beslist geen ballen (van welke soort dan ook) tegen het
hekwerk.
• Als je op voorwerpen wilt laten gooien (bv ballonnen) gebruik dan ook de screens. Zet ook
een screen tussen een catcher en het hek wanneer je P/C training geeft.
4. Opruimen van het veld
• Ruim de honken en de werpplaat (veld 2) op voordat je gaat vegen
• Veeg het veld zorgvuldig en doe dat met klok mee
• Behandeling kuilen in slagperk/ heuvel/ pitcherscirkel:
o Los materiaal eindje weg vegen;
o Ondergrond ruw maken met getande hark (er is ook een klein harkje)
o Nat maken (gieter of slang)
o Met achterzijde getande hark fijn gravel schrapen van hoger gelegen delen schrapen
en in kuilen brengen
o Evt. nog een beetje nat maken
o Aanstampen met stamper (gebruik hiervoor beslist niet de hark)
o Voorgaande net zo lang te herhalen tot kuil is gevuld (werk met kleine lagen)
o Losse materiaal dat werd weggeveegd terugbrengen door hele gebied te slepen
• Dek het gebied rond thuisplaat en de heuvel weer netjes af met de zeilen; let er op dat de
gladde kant boven ligt en verzwaar het zeil met de rubberen tegels (NB we denken als
veldcommissie goed na over de vraag wanneer de zeilen beter wel en niet kunnen worden
gebruikt en komen daar op terug; vooralsnog geldt dat we dat steeds doen)
• Veeg de dug-outs (let op: doe vuil in kliko en veeg het niet in het putje)
• Leeg de vuilinisemmers in beide dugouts. Deponeer volle zakken in een groene kliko. Onderin
de emmers zit een nieuwe zak. Pak anders een nieuwe rol uit het materiaalhok
NB geen grote hoeveelheden gravel in de vuilnisbakken of kliko’s doen!
• Raap rommel op en rond het veld op en gooi het weg
• Zet stoelen terug in de dugout zodat ze droog blijven
5. Melden van onderhoudskwesties
• Meldt onderhoudskwesties zsm bij het betreffende lid van de veldcommissie
• Markeer schade aan hekwerk met stukje afzetlint/ afzettape (ligt in materiaalhok)

Afstanden
Pupillen honkbal 2 en 3 klasse
Pupillen honkbal 1e klasse
Aspiranten honkbal klasse 2 en 3
Aspiranten honkbal klasse 1

honken
18,30 m
18,30 m
23 m
23 m

werpplaat
13 m
14 m
15 m
16,45 m

Softbal pupillen
Softbal aspiranten
Softbal junioren
Softbal senioren heren

16,5 m
18,29 m
18,29 m
18,29 m

10 m
11,5 m
12,19 m
14,02 m

e

Slagperk softbal

e

Slagperk honkbal

Werpcirkel softbal
De werpcirkel is getrokken rond de werpplaat met een straal van 2,50 meter, gemeten aan de
voorkant in het midden van de werpplaat.
Eén meter lijn
1 meter van foutlijn. Lijn start halverwege thuisplaat en 1e honk en stopt aan einde 1e honk.
Coachvakken
Op 2,50 meter van foutlijn. Lengte is 4,50 meter; breedte is 1 meter. Eindpunt ligt bij einde 1e en 3e
honk. (maten zijn voor softbal en worden door ons op veld 2 ook voor jeugdhonkbal gebruikt.)

