HV COMBINATIE ‘64
WELKOM

Je bent lid geworden van Combinatie ’64 en je
gaat hier een geweldige tijd beleven.

Je leert handballen bij een vereniging waar ruimte is voor gezelligheid en voor prestatie.
In dit boekje lees je hoe we op deze club met elkaar omgaan en hoe je zelf kunt bijdragen aan de
sfeer op de leukste club van Nederland.
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JE TRAINER

Je trainer leert jou beter handballen.

De trainer is vaak ook lid van Combinatie ’64 en besteedt een deel van zijn tijd om jou te helpen
beter te worden in het spelletje.
De trainer is er altijd en als hij of zij echt niet kan komen, wordt er voor vervanging gezorgd.
Logisch dus dat jij er ook altijd bent (op tijd en fris en fruitig) en als je echt niet kan komen, dat je
dan voor een berichtje zorgt.
Enne: de trainer weet hoe dan ook altijd meer van handbal dan jij, anders was jij zijn trainer...
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COACH EN TEAMBEGELEIDER
De coach begeleidt jouw team, soms met behulp van een teambegeleider.
De coach gaat op zaterdag of zondag mee naar de wedstrijden, maakt een opstelling, geeft
aanwijzingen en zorgt er op die manier voor dat jullie zoveel mogelijk leren.
Vaak zorgt de coach (samen met de teambegeleider) ook voor fruit, voor pleisters, voor een
gezellig teamuitje en voor nog veel meer.
De coach/begeleider zorgt er ook voor dat je met genoeg spelers bent,
dat je op tijd op het veld kunt staan, dat er genoeg auto’s zijn, kortom: dat je gewoon lekker kunt
handballen zonder zelf ook maar ergens aan te hoeven denken. Tenminste: als jij en je ouders een
beetje leuk meedoen.
Dus altijd lezen wat de dames en heren coaches en begeleiders geregeld hebben en als je ouders
bijvoorbeeld echt een keer niet kunnen
rijden, zelf even ruilen.
Op je coach en teambegeleider moet je dus zuinig zijn. Door te doen wat hij of zij vraagt, door op
tijd te komen en door bijvoorbeeld de mail te lezen die hij stuurt. Vraag ook of je ouders hem
tijdens de wedstrijd lekker met rust laten, dan kan hij zich het beste op jou concentreren.
En geef de man of vrouw af en toe een chocoladeletter of een bosje bloemen.
Zijn er problemen in je team die jij zelf of je ouders niet kunnen oplossen,
dan kan de coach teambegeleiding je helpen.
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DE SCHEIDSRECHTER

Scheidsrechters staan - net als jij- op de meest onmogelijke uren, in de zaal
of op het beachhandbalveld maar altijd in hun vrije tijd om ervoor te zorgen
dat jij kunt handballen.
Supermensen dus, en daarom zijn we altijd aardig tegen ze.
En als ze wel eens een fout maken – want het zijn natuurlijk wel gewoon
echte mensen - is dat geen reden om boos te worden.
Dat hoort namelijk bij de sport, net zo goed als de fouten die je zelf maakt.
En bovendien: scheidsrechters hebben nu eenmaal altijd gelijk, zelfs in dat
enkele geval dat ze het stiekem misschien niet hebben.
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WEDSTRIJDTAFEL
Dat zijn de mensen die aan de tafel zitten en de scheidsrechter helpen om de doelpunten bij te
houden, de tijdwaarneming en de waarschuwingen en gele kaarten.
Deze mensen zijn ook lid van Combinatie ’64.
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VRIJWILLIGER
Vrijwilligers heb je in vele soorten maten.

Commissieleden, barhoofden, bestuursleden, doeners en
denkers.

We hebben ook een grote categorie verplicht vrijwilligers:

Ouders rijden naar wedstrijden en hebben bardienst of helpen in het bestuur of commissies.
Jeugdleden helpen ook mee bij het opruimen van de ballen na de training, het verkopen van loten
of andere acties die geld opbrengen.
Dat moeten we met z’n allen doen, anders zou de
contributie niet meer op te hoesten zijn en zouden er
weinig leden overblijven om vrienden mee te worden.
En overigens zijn die taken niet alleen verplicht, ze
blijken in de praktijk ook erg gezellig!
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