
 
 
Handboek voor captains 
 
Input Shake Hands: 
 
Bij HVM hebben we Sportiviteit en Respect hoog in het vaandel.  Op vele onderwerpen zie je dat 
terug binnen de club.  Shake Hands is één van de initiatieven waar jij als captain van je team een 
belangrijke rol in hebt zowel voor je eigen team als voor het team van de tegenstander.  Shake Hands 
is een initiatief van alle clubs van district Noord Holland om sportiviteit en respect voorafgaand, 
tijdens en na de wedstrijd  meer onder de aandacht te krijgen.   
 
Wat gebeurt er bij iedere wedstrijd, thuis en uit? 

 Ontmoeting  scheidsrechters, captains, coaches: korte ontmoeting om ervaring en 
aandachtspunten uit te wisselen voor de wedstrijd. 

 Line-up: Bij aanvang van iedere wedstrijd vormen beide teams een line-up. 
De spelers doen dit door een rij te vormen en achter elkaar aan te lopen en lopen dan langs 
alle tegenstanders en de twee scheidsrechters en schudden iedereen de hand.  

 Bedanken / feliciteren: Na iedere wedstrijd  gaan alle spelers en beide scheidsrechters naar 
de middenstip om elkaar te bedanken/feliciteren. 

 Drankje: Na iedere wedstrijd wordt er gezamenlijk iets gedronken ter afronding van de 

wedstrijd.  

Wat kan jij doen als captain? 
Zoek de coach en scheidsrechters voorafgaand aan de wedstrijd op en deel ervaringen en 
aandachtspunten onderling uit voorafgaand aan de line up.  
De scheidsrechter geeft het signaal voor de toss. Hij geeft aan hoe lang het nog duurt voor de line up 
begint. Houd dus goed de scheidsrechter in de gaten tijdens het inspelen en neem alle spelers mee 
naar de middenlijn voor de line up. Als je met je team ook nog een ‘yell’ wilt doen, dan doe je dat ná 
de line up. 
 
Zorg ervoor dat alle spelers van je team na de wedstrijd naar de middenstip terug gaan om elkaar en 
scheidsrechters te bedanken of feliciteren. En neem de tegenstander en je team mee voor een 
drankje na de wedstrijd.   

Je kunt voor vragen altijd mailen met de S & R ambassadeur van HVM: 

(Frans Habekotté - fairplay@hvmijdrecht.nl). 

 
http://youtu.be/i-KKCqeDZnI 

www.twitter.com/sportiefrespect #shakehands  www.facebook.com/sportiefrespect 
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