
 
Terreindienst MHC Weesp 

 
Fijn dat jij zaterdag helpt met de terreindienst (van 8.00 - 9.30 uur).  
Je zorgt ervoor dat onze hockeyclub er netjes bij ligt als het competitieweekend begint. Voor 
onszelf én voor de vele gasten die wij ontvangen.  
 
Dit is het lijstje met wat je moet doen.  
 
Start (meteen om 8:00 uur) 

- openzetten hek (bij hoofdingang waar je binnenkomt; hier heb je geen sleutel voor 
nodig) 

- weghalen paaltjes P2 (parkeerterrein achter veld 2); de sleutel (een driehoekssleutel) 
zit aan de gele klos achter de bar (dit parkeerterrein is doordeweeks afgesloten i.v.m. 
hangjongeren)  

  
Materiaalloods klaarzetten (de sleutel van de loods zit aan de klos die ligt bij de bar, het is 
de kleine sleutel)  

- karren op slot zetten: om te voorkomen dat teams de trainingskarren gebruiken om in 
te spelen met een wedstrijd, moeten deze op slot. De code van elke kar is #2223   

- kar met pionnen klaarzetten voor de Jongste Jeugd; deze worden gebruikt voor het 
uitzetten van de veldjes (kan je buiten voor het hok neerzetten).  

- als het hok een rommel is, dan deze opruimen (aanvegen, spullen netjes zetten).  
- het hok kan aan het einde van je dienst open blijven (zodat de teams de pionnen en 

doeltjes terug kunnen zetten) 
 

Rondje velden (neem een kleine zak of tas mee) 
- achtergebleven gele trainingsballen van het veld opruimen (dit bij voorkeur doen 

voordat de teams het veld op gaan), als je kinderen met gele MHC Weesp ballen 
ziet, dan vriendelijk vragen deze in te leveren (zijn voor in de trainingskar) 

- zwerfvuil en achtergelaten voorwerpen opruimen (een prikker ligt in de stellage, met 
een rolletje vuilniszakken).  

- Gevonden voorwerpen kan je in de kist in de hal doen. 
- kliko’s nalopen (als deze halfvol zijn, dan doorgeven aan de meiden in de keuken, zij 

legen deze) 
- terrein nalopen op peuken (die zouden er niet mogen liggen, maar helaas…)  
- in de herfst: velden vrijmaken van gevallen herfstbladeren, ouderwets met een 

hark (staat in de materiaalloods) ; met name veld 1 heeft veel blaadjes, als je 
deze in een hoek veegt, dan moet dat voldoende zijn. Je mag het ook in een 
grote 240 L zak doen, deze kan dan in een hoek van de fietsenstalling geplaatst 
worden (wordt apart afgevoerd). 

 

Kijk wat je verder nog kan doen als er tijd over is. Er is altijd wel een klusje te vinden         


