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TEAMLOCKERS: EEN UITKOMST VOOR VEEL
VERENIGINGEN
Het plaatsen en inzetten van teamlockers biedt veel
voordelen. Het bespaart tijd en ruimte, er zijn minder
kleedlokalen nodig en het leidt tot een betere veldbezetting.
Het vergemakkelijkt de wedstrijdplanning en vermindert
bovendien de kans op diefstal. Deze brochure verduidelijkt
waarom én vertelt verenigingen die teamlockers overwegen
de praktische kant van het verhaal.
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EEN EENVOUDIG PRINCIPE

Het toepassen van teamlockers is in de kern heel
eenvoudig. Spelers van een team kleden zich om in een
kleedkamer en bergen hun kleding en andere spullen op in
hun sporttas.
Deze plaatsen zij vervolgens in een afsluitbare kast, ofwel
de teamlocker. De kleedkamer blijft leeg achter, vrij voor
weer een volgend team, dat op dezelfde manier de tassen
met kleding opbergt. Enzovoort. Zo kan een kleedkamer
gedurende een wedstrijd dienst doen voor meerdere teams.
Dit heeft veel voordelen.
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GEBRUIK VAN TEAMLOCKERS
RAAKT STEEDS MEER ‘IN’
Steeds meer verenigingen, vooral die
kampen met een chronisch gebrek aan
(kleed)ruimte, maken van teamlockers
gebruik. Naar schatting is dit in
Nederland, anno 2016, een kleine 5
procent van het totaal. Dit percentage
neemt toe. Overweeg je als vereniging
de aanschaf van lockers, dan zijn er
vast voorbeelden te vinden bij clubs in
de regio aan welke je kunt vragen een
kijkje te mogen nemen.

DE BELANGRIJKSTE
VOORDELEN
Veel voetbalverenigingen kampen met een gebrek aan
(kleed)ruimte. Dubbel gebruik van kleedkamers is dan
vaak noodzakelijk, maar niet ideaal. De ruimte is al
gauw te krap voor het delen door twee teams, die ook
nog eens hun privacy moeten missen. Het gebruik van
teamlockers kan deze noodoplossing al dan niet deels
voorkomen. Bovendien verkort het de wisseltijden tussen
de wedstrijden. Hierdoor is het vaker mogelijk per veld een
of meerdere extra wedstrijden in te plannen.

Richtlijn VNG, VSG en KNVB
In dit opzicht geldt voor voetbalverenigingen sinds 2013 een
nieuwe richtlijn; voor het benodigde aantal velden en
kleedkamers. Deze is opgesteld door de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG), Vereniging Sport en
Gemeenten (VSG), KNVB en hun achterban. De richtlijn is een
eenduidig vertrekpunt en gaat uit van de bestaande situatie én
toekomstige demografische - en ledenontwikkelingen. Verder
neemt de richtlijn nog een aspect mee: het gebruik van
teamlockers.
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INDICATIE AANTAL KLEEDK AMERS EN TEAMLOCKERS
De richtlijn van VNG, VSG en KNVB komt in grote lijnen neer
op onderstaande aantallen velden, kleedlokalen en lockers.
Meer info kun je vinden in de brochure Kwaliteitsnormen
club-/kleedgebouw.
-	Bij alleen senioren: twee kleedkamers per wedstrijdveld en
twee teamlockers per kleedkamer.
-	Bij senioren/junioren/pupillen: twee kleedkamers per
wedstrijdveld en twee teamlockers per kleedkamer.
-	Bij senioren/junioren/pupillen: 50 procent van de
kleedkamers in een grotere maat (24 vierkante meter in
plaats van 15 vierkante meter).
-	B ij één benodigd wedstrijdveld en senioren/junioren/
pupillen: drie kleedkamers en twee teamlockers per
kleedkamer, en twee van de kleedkamers in de grotere
maat.

Groot verschil
Zonder teamlockers zijn er per veld al gauw ongeveer vier
kleedkamers nodig in plaats van twee. Zelfs bij een overall
‘besparing’ van twee kleedruimten maakt dit het opstellen van
het wedstrijdschema beduidend makkelijker, blijkt uit de
praktijk.

HET NUT VAN TEAMLOCKERS

“

“NU KUNNEN WE UIT MET
TIEN KLEEDKAMERS IN
PLAATS VAN TWAALF. DAT
SCHELEN ER DUS TWEE.
DAT KLINKT MISSCHIEN
NIET VEEL, MAAR DAT IS
HET WÉL. QUA SPELING EN
PLANNING, IN MEERDERE
OPZICHTEN”

VOORBEELD VERENIGING 1
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-	52 teams; negen seniorenteams en
43 jeugdteams.
-	Op piekmoment – drukke zaterdag
– zo’n 26, 27 wedstrijden.
-	Acht kleedkamers; in zes
kleedkamers elk twee teamlockers
(bovenop elkaar), de overige twee
kleedkamers zijn zonder lockers en
in gebruik voor selectie.
-	Vereniging gaat uit van omkleedtijd
van half uur.
-	Nog altijd zeer strakke
wedstrijdplanning vereist, met
concrete toewijzing van locker en
kleedkamer.

VOORBEELD VERENIGING 2
-	98 teams, dertien seniorenteams en
85 jeugdteams.
-	Op piekmoment – drukke zaterdag
– zo’n veertig wedstrijden.
-	Veertien kleedkamers. De in totaal
vijfentwintig teamlockers bevinden
zich buiten tegen een blinde muur.
-	In deze situatie blijft een
zorgvuldige wedstrijdplanning
vereist, maar zijn er voldoende
lockers en voldoende kleedlokalen.
Teams kunnen zelf een beschikbare,
lege en open kleedruimte uitkiezen.
Ook krijgen zij een sleutel van
een willekeurige – want er zijn er
voldoende – teamlocker mee.
-	Wachten op een kleedruimte, delen
van deze ruimte en in dat geval
twee sleutels beschikbaar moeten
stellen, is niet meer nodig.
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MEER REDENEN VOOR HET
PLAATSEN VAN TEAMLOCKERS
Een tekort aan kleedkamers is een veelvoorkomend
probleem, met name bij grote, stedelijke verenigingen.
Vooral op de piekmomenten is het dan zonde als er
kleedlokalen tijdens het wedstrijdgedeelte niet in
gebruik zijn. Dit probleem neemt toe naarmate er méér
jeugdteams- en wedstrijden op het programma staan, op
halve velden, en er veel aanwas is van meisjesvoetbal.

Goede investering
Het capaciteitsgebrek is soms schrijnend, zeker als bijbouwen
of verbouwen te duur, niet toegestaan of qua beschikbaar
bouwoppervlak niet mogelijk is. Bovendien zijn er bij nieuwe
kleedruimte kosten voor onderhoud en NUTS-voorzieningen.
Mits goed gebouwd en geïntegreerd, bieden teamlockers ook
in dit opzicht besparingen en is dit een gewenste keuze.
Investeren in teamlockers is minder duur dan investeren in
extra kleedlokalen die het grootste gedeelte van de week
nauwelijks in gebruik zijn.
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EFFECTIEF TEGEN DIEFSTAL

Een bijkomend, maar sterk voordeel van teamlockers is dat
deze de kans op diefstal aanzienlijk verminderen. Zeker
als de lockers op een centrale plaats staan, volop in het
zicht van leden en bezoekers. Het is een groot verschil
met kleding en andere waardevolle spullen die in de
kleedkamer achterblijven. Zeker wanneer je dit vergelijkt
met gedeeld kleedkamergebruik met een ander team. Met
name in dit laatste geval is er vaker dan eens sprake van ‘de
gelegenheid maakt de dief’.

Minder meldingen
Een afgesloten teamlocker waarop makkelijk toezicht te houden
is, biedt niet tot nauwelijks ruimte voor diefstal. Het aantal
meldingen hiervan door verenigingen die al met teamlockers
werken, neemt af (!). Wel is vanzelfsprekend een goed
sleutelbeheer ook in dit opzicht belangrijk. Zie hoofdstuk 15.

Desondanks: gebruik voor eigen risico

TEAMLOCKERS ÓÓK VOOR
‘KLEINERE’ KOSTBAARHEDEN
Aparte kluisjes voor kostbaarheden
zoals portemonnee, smartphone en
sieraden zijn in principe niet meer
nodig. Hetzelfde geldt voor het
afgeven van waardevolle kleinoden
aan de bar of bijvoorbeeld het
secretariaat, als de teamlockers maar
goed in het zicht staan en uiteraard
goed zijn afgesloten.

Daarnaast doet de club er goed aan óók bij de lockers duidelijk
aan te geven dat het gebruik ervan voor eigen risico is. Dit
om eventuele schadeclaims te voorkomen. Het kwijtraken
van kostbaarheden blijft juridisch en verzekeringstechnisch
gezien de verantwoording van individuen zelf, niet van de
club. Hetzelfde geldt ook altijd al in de kleedkamers en met
betrekking tot beschadiging en vernieling.
De teamleider is ervoor verantwoordelijk dat er geen kleding in
de kleedkamer achterblijft en dat de teamlocker goed wordt
afgesloten. Achterblijvende kleding is voor eigen risico. Geef
dat duidelijk aan.
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WELKE KOSTEN ZIJN
ERMEE GEMOEID?
De kosten van het plaatsen van de teamlockers bestaan
met name uit de initiële aanschaf en het laten plaatsen
zelf. Los van eventuele nieuw- of verbouwplannen die
hiermee rechtstreeks van doen hebben. De kosten voor
het schoonhouden zijn niet noemenswaardig en ook de
kosten voor onderhoud vallen doorgaans mee. Waarbij
de aantekening dat het hang- en sluitwerk gevoeliger
is. Verder kunnen de kosten uiteenlopen aan de hand van
gekozen materiaal, locatie en uitvoering. Vraag daarom
voor de exacte kosten van aanschaf een gespecificeerde
offerte aan.

Korting en/of subsidie
Mogelijk is er quantumkorting te behalen, als verenigingen in
de buurt eveneens van plan zijn teamlockers aan te schaffen.
Het kan de moeite lonen hierover bij hen te informeren. Verder
is het verstandig om, in geval van privatisering, ook in dit
opzicht op goede voet te staan met de gemeente.

Nieuwbouw

HET NUT VAN TEAMLOCKERS

Verder is het bij nieuwbouwplannen al gauw kostenefficiënt
om hierin het plaatsen van teamlockers tijdig en prominent
mee te nemen.

7 | WAAR PLAATS JE DE TEAMLOCKERS?
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WAAR PLAATS JE DE
TEAMLOCKERS?
Heb je het als vereniging voor het kiezen, plaats dan de
teamlockers buiten de kleedruimte, maar wel in de directe
nabijheid daarvan. Bijvoorbeeld op de centrale gang of
in een portaal dat grenst aan de kleedkamers. Neem dit,
zeker bij eventuele nieuwbouw, mee in de plannen! Let
er hierbij ook op dat de gang breed genoeg is voor het
openklappen van de deuren en tegelijkertijd passeren van
spelers en anderen. Ook een voldoende brede vluchtroute
bij bijvoorbeeld brand is een punt van aandacht.

Blinde muur
Is er alleen renovatie en/of géén bestaande gang om de
lockers in te integreren? Kijk dan naar andere mogelijkheden.
Bij sommige clubs is er bijvoorbeeld buiten een blinde muur
die nog altijd redelijk dichtbij de kleedlokalen is, en groot
genoeg voor voldoende teamlockers. Een klein nadeel is
dan dat de tassen vanaf buiten moeten worden opgeborgen
en opgehaald. Een voordeel is dan waarschijnlijk de extra
ruimte die ‘buiten’ biedt, waarbij de ruimte in de gang naar de
kleedlokalen in tact blijft.

In het zicht
Voordeel van beide opties is dat de lockers in het zicht – en
onder toezicht – staan. Zie ook hoofdstuk 5.

In de kleedkamers zelf
Als het niet anders kan, kun je de lockers in de kleedkamers
zelf plaatsen. Dit leidt wel tot een iets langer verblijf in het
lokaal en verlies van muur- en zitruimte. Bovendien zijn de
tassen tussentijds niet snel van buiten uit of via de gang
bereikbaar. Hoe dan ook moet de kleedruimte groot genoeg
zijn. Dit is in iets krappere lokalen al gauw niet het geval. Zijn
er zowel grote als iets minder grote kleedruimten, dan kunnen
de laatste dienen als kleedkamer voor de selecties. Zie ook
hoofdstuk 14.
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In bestaande ruimte
In sommige situaties zijn de kleedkamers te klein, de gangen
te smal en is er ook buiten onvoldoende vrije muurruimte. Is er
evenmin een ander soort tussen- of voorportaal, overweeg
dan bij een verbouwing een bestaande ruimte, zeer dicht bij
de kleedkamers, op te offeren voor het plaatsen van
teamlockers. Dit kan praktischer zijn dan het op grotere
afstand plaatsen van deze lockers.

TUSSENTIJDS BIJ DE TEAMLOCKER
Is een speler geblesseerd of moet
hij of zij om een andere reden
tussentijds bij zijn of haar sporttas?
Dan loopt doorgaans de leider
even mee naar de teamlocker, met
de sleutel dan wel cijfercode ‘op
zak’. De speler kan daarna gewoon
plaatsnemen in een vrije dan wel een
toegewezen kleedkamer. De leider
hoort er vervolgens voor te zorgen
dat de locker opnieuw goed wordt
afgesloten.
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HOE GROOT MOET EEN
TEAMLOCKER ZIJN?
Het antwoord op deze vraag is voor elke locker in wezen
hetzelfde: groot genoeg om vijftien tot achttien (grote)
tassen van een volledig seniorenteam in kwijt te kunnen.
Voor de pupillen- en juniorenteams zijn de kasten dan
automatisch ruim genoeg. Zorg er in elk geval voor dat de
vakken voldoende diep zijn om de tassen niet overdwars
neer te hoeven zetten. Zo benut je alle ruimte.

Een locker per team
In principe geldt: één locker per team, zeker vanaf de
D-junioren. Bij zeventallen zoals E- en F-pupillen met kleinere
tassen, kan de club indien nodig overwegen om een locker te
laten delen.

Indicatie afmetingen
Normaal is elke afzonderlijke locker even groot. De afmetingen
komen neer op ongeveer 120-150 centimeter breedte, 60-100
centimeter diepte en 200-220 centimeter hoogte, of tot aan
het plafond.
Een en ander is altijd afhankelijk van de bestaande situatie,
wensen en omstandigheden. Een optie is de lockers te laten
produceren op maat. Laat je hierbij uitgebreid adviseren door
de leverancier.

9 | INDELING VAN DE KAST
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INDELING VAN DE K AST

In de meeste gevallen is de indeling van een teamlocker vrij
recht toe, recht aan. Per team is er een groot vak volgens
genoemde afmetingen. Meestal is er per team één plank (of
bodemvloer) en liggen de tassen dus op elkaar. Per reeks
tassen een extra tussenplank plaatsen is iets handiger voor
wanneer een speler tussentijds bij zijn of haar tas moet
kunnen, maar zo’n schap beperkt soms het benutten van de
hoogte. In de praktijk levert het op elkaar stapelen van de
tassen niet of nauwelijks problemen op.

Kledinghaken
Een mogelijkheid is het extra aanbrengen van aparte
kledinghaken, bijvoorbeeld voor het ophangen van
winterjassen. In de meeste gevallen echter kunnen ook de
jassen zonder veel moeite in de sporttas. Laat je ook voor
het eventueel aanbrengen van haken adviseren door de
leverancier.

Pupillen op stahoogte?

TIP: zorg voor enige ruimte tussen de
plank en de deur. Dit voorkomt dat
er zo nu en dan een band van een tas
knel raakt, wat er in sommige gevallen
voor kan zorgen dat een slot niet goed
afsluit.

Zeker als er twee kasten worden gestapeld, kun je overwegen
pupillen de lager gelegen teamlockers toe te wijzen. In de
praktijk hebben deze pupillen echter al hulp van hun ouders en
leider, waarbij doorgaans laatstgenoemde toch al moet zorgen
voor het afsluiten van de locker. De voordelen daarvan wegen
daarom al gauw niet op tegen de bijkomende organisatorische
of logistieke nadelen.

10 | KEUZE VAN HET MATERIAAL
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KEUZE VAN HET MATERIAAL

Uit welk soort materiaal de afsluitbare kasten bestaan,
hangt mede af van de omgeving, omstandigheden en
andere factoren. In overleg met je leverancier maak
je de meest logische keuze. De aspecten veiligheid,
bestendigheid, robuustheid en ‘hufterproof’ zijn natuurlijk
sterk bepalend.

Staal
Om deze reden is ijzer veelgebruikt, net als voorverzinkt staal
(sendzimir) en zelfsluitende, gecoate deuren. Denk hierbij aan
een versie met twee deuren en een versie met vier deuren
(beperkt ruimtegebruik). Bij de versie met vier deuren is het
verstandig twee deuren met een valpen vast te zetten in het
deurframe. Hierdoor kunnen de compartimenten niet worden
opengetrokken als de kast in gebruik is.

Sterk
De zij- en achterwanden van de locker zijn normaliter
gesloten. De sterke legborden zullen vanzelfsprekend
voldoende gewicht moeten kunnen dragen. Bij een van de
bekendere sluitkasten zijn de deurdrangers opgenomen in de
deuren, met zware scharnieren. Dit maakt vernieling erg lastig.

Eventueel rolluiken
Als de lockers op een niet al te brede gang staan, kunnen
deuren blokkerend werken. Metalen rolluiken in plaats van
deuren zijn dan het overwegen waard. Deze rolluiken zijn in
alle breedten verkrijgbaar en kunnen meestal goed worden
afgesloten. Overleg hierover met de leverancier.

11 | WELK SLUITSYSTEEM PAS JE TOE?
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11
“

“BELANGRIJK BIJ EEN GOED
SLUITSYSTEEM IS DAT HET
SIMPEL IS ÉN VOLDOENDE
BESTAND TEGEN
VANDALISME EN OOK TEGEN
EEN GEWOON STOOTJE
KAN. MEESTAL ZIJN SLOTEN
HET MEEST KWETSBARE
ONDERDEEL VAN DE KAST.”

WELK SLUITSYSTEEM
PAS JE TOE?
De meest simpele vorm van het afsluiten van een
teamlocker is een standaardslot met baardsleutel. Beter
is al een goed cilinderslot, en nog moderner en veiliger is
een codeslot. Daarnaast zijn er specifieke sluitsystemen op
de markt zoals het munt- of pandslot, de magneetkaart,
chipcard of barcodeslot. Cardsystemen kunnen worden
geprogrammeerd, maar zijn doorgaans vrij kostbaar.

Codeslot
Een voordeel van een slot met code is een eenvoudiger
sleutelbeheer. Zie hoofdstuk 15. Er kunnen hiermee geen
sleutels meer kwijtraken en ‘gedoe’ met borg behoort
eveneens tot de verleden tijd.

“

”OVER HET ALGEMEEN IS ER
EERDER EEN MANKEMENT
MET EEN ELEKTRONISCH DAN MET EEN MECHANISCH
SLOT, AL VALT OOK DAT
MEE. LOGISCHERWIJS ZIJN,
HOE DAN OOK, NA ENIGE
JAREN DE BATTERIJEN TOE
AAN VERVANGING.”
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BEVESTIGING EN ONDERHOUD

Teamlockers zijn bij voorkeur kasten die letterlijk een vast
onderdeel zijn van het gebouw. Komen er nieuwe, losse
kasten? Monteer en veranker deze dan aan de muur en
eventueel ook aan de vloer.

Schoonmaken
Het onderhoud van de kasten is normaal gesproken weinig
extra werk. Een spreekwoordelijke bezem door en over het
roestvrije staal is meestal voldoende. Voor het schoonmaken
kan het handig zijn de onderkant van de kast circa 10
centimeter van de vloer te plaatsen. Onderhoud kan ‘m ook
zitten in het repareren van kwetsbare onderdelen: let dan ook
vooral op kwalitatief goed hang- en sluitwerk. Denk er verder
aan dat bij elektronische sloten na verloop van tijd nieuwe
batterijen nodig zijn.
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COMMUNICATIE: TOELICHTING
VOOR GEBRUIKERS
Alles wat nieuw is, vraagt om een goede uitleg. Dat geldt
ook voor teamlockers, en zeker bij sloten die werken
met codes. Het gebruik ervan is voor spelers en leiders
vervolgens makkelijk te begrijpen.

Folder
Veel verenigingen geven de bezoekende teams een foldertje
met toelichting. Twee voorbeelden hiervan vind je op deze
pagina. Daarnaast kan de beheerder bij de ontvangst en, bij
een traditioneel slot, het leveren van de sleutel alvast kort
verduidelijken hoe het in zijn werk gaat. Zowel voor de eigen
teams als de bezoekers zal al snel blijken dat het gebruik
normaal gesproken voor zich spreekt.

Instructie
In voorkomende gevallen kan de vrijwilliger het ook voordoen.
Bovendien staat er vaak een korte, duidelijke instructie op de
locker zelf, of vraag deze anders bij je leverancier aan. In de
praktijk blijkt overigens ook dat steeds meer verenigingen
vertrouwd raken met het gebruik van teamlockers: is het niet
bij de eigen accommodatie dan wel bij andere clubs die zij
gedurende het seizoen bezoeken.

36

HERKENBAAR
Een enkele keer kan een bezoekende
vereniging het vervelend vinden
niet te beschikken over een eigen
kleedlokaal. Met name verenigingen
die zelf niet kampen met gebrek
aan veld- en kleedcapaciteit. Maar
de meeste clubs tonen na een korte
uitleg over de noodzaak en voordelen
direct begrip, zeker als bijvoorbeeld
duidelijk wordt dat ze de kleedkamer
nu juist niet hoeven te delen.
Verder zijn teamlockers voor veel
verenigingen vooral herkenbaar en/
of raakt iedereen snel gewend. De
beginfase vraagt het meeste aandacht,
zeker voor jeugdspelers, al zullen zij
hulp krijgen van hun leiders. Deze
leiders hebben, samen met de spelers,
verder de verantwoordelijkheid dat
er geen kleding in de kleedkamer
achterblijft en dat de teamlocker goed
wordt afgesloten. Bovendien moeten
zij discipline kunnen opbrengen met
betrekking tot de borgstelling en het
inleveren van de sleutel.
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TEAMS MET MOGELIJK EIGEN
KLEEDLOK AAL
Het hangt af van de accommodatie, drukte en precieze
situatie of de vereniging altijd teamlockers inzet, of dat
er deels voor sommige teams ruimte is voor een eigen
kleedlokaal. Zo komt het vaak voor dat standaardteams,
ofwel ‘de selectie’, mogen beschikken over een eigen,
afsluitbare ruimte.

Selectieteams
Standaardteams hebben namelijk doorgaans meer
voorbereidingstijd nodig. Denk aan verzorging, massage,
wedstrijdbespreking, het team komt na de warming-up nog
even terug, enzovoort. Bovendien is dan ook extra ruimte
nodig, zoals voor een massagetafel en instructiebord.
Bezoekende teams
Er zijn verenigingen die de bezoekende teams een eigen
kleedkamer kunnen geven, waarbij dus alleen de thuisspelende
teams gebruikmaken van een teamlocker. Soms worden
de teamlockers alleen ingezet op bijvoorbeeld de drukke
zaterdag, en krijgen op zondag alle seniorenteams en
eventueel andere teams ‘ouderwets’ een aparte kleedruimte.
Mede afhankelijk van de verenigingsomstandigheden, blijft
bovengenoemde op rustige(re) momenten een mogelijkheid.
Meidenteams
Bij de ene vereniging betekent het gebruik van teamlockers
dat delen van kleedruimte niet meer nodig is, bij een andere
vereniging misschien (deels) nog wel. Door het gebruik van
de lockers zijn bij sommige clubs de kleedkamers letterlijk
voor het uitkiezen, maar bij andere is toewijzing van een
kleedkamernummer binnen een strakke planning nog altijd
noodzakelijk. Hoe het ook zij, bij gebruik van teamlockers is
het in veel gevallen niet meer echt nodig de kleedlokalen te
kunnen afsluiten.
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Standaardteams vormen hierop als gezegd vaak een
uitzondering. Maar ook meisjes- en vrouwenteams hebben in
de regel meer behoefte aan privacy en dus aan een aparte,
afsluitbare kleed- en doucheruimte. Verder is de gebruikstijd
vaak wat langer dan bij de jongens en mannen. Moet de
kleedruimte worden gedeeld? Dan uiteraard alleen met een
ander vrouwen/-meisjesteam. En als meerdere lockers in de
kleedruimte staan, dan geldt eveneens het liefst: ‘meiden bij
de meiden’.

GEMENGDE TEAMS

HET NUT VAN TEAMLOCKERS

Teamlockers lossen helaas niet het
probleem op dat wanneer jongens en
meisjes in gemengde teams spelen,
zij in veruit de meeste gevallen een
afzonderlijke kleedgelegenheid nodig
hebben.
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“

“BALORIGE JEUGD KAN
EEN LEGE TEAMLOCKER OP
SLOT ACHTERLATEN MET
EEN CODE DIE ANDEREN
ONBEKEND IS. ALS DIT
VEELVULDIG VOORKOMT,
KUN JE VOORAF LEIDERS
VRAGEN HIER PROACTIEF
AANDACHT AAN TE
SCHENKEN.“

SLEUTELBEHEER IS ESSENTIEEL

Goed sleutelbeheer is enorm van belang. Zeker wanneer
het letterlijk gaat om sleutels. Een niet ingeleverde,
verloren of ‘vergeten’ sleutel die in verkeerde handen
is of raakt, geeft onveranderd toegang tot de locker en
kan leiden tot diefstal. Het plaatsen van nieuwe sloten is
kostbaar en kost de nodige tijd, zeker wanneer het vaker
gebeurt.
Borg
Zorg daarom voor een centraal uitgiftepunt van de sleutels,
meestal in de bestuurskamer of op het wedstrijdsecretariaat.
Geef de sleutels alleen uit op naam, voorzien van
telefoonnummer en tegen betaling van borg. Deze borg moet
hoog genoeg zijn, zo’n € 10,-, om het inleveren van de sleutel
voldoende te stimuleren. Doe dit het liefst ook bij de teams
van de eigen vereniging. Los van de borg, mag de club richting
de leiders gerust aangeven hierin de nodige discipline te
verwachten.
Grote hanger
De sleutels moeten van goede kwaliteit zijn. Gebruik beter
géén standaardsleutels die bij elke slotenmaker verkrijgbaar
zijn. Bevestig aan de sleutel een stevige hanger, die niet
makkelijk in een broek- of jaszak is te steken. Bijvoorbeeld een
grote, houten hanger in plaats van een standaard plastic label.
Hou ook voldoende reservesleutels achter de hand en/of zorg
voor een moedersleutel.
Zoekraken
Meerdere verenigingen geven echter aan het toepassen van
sleutels en borg – in de vorm van geld of bijvoorbeeld een
pasje – in de praktijk ‘een gedoe’ te vinden. De tijd voor het
structureel bijhouden hiervan is vaak te kort, en zelfs bij grote,
zware hangers raakt er tóch regelmatig een sleutel zoek.
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Codeslot
Lockers met een codeslot bieden wat dat betreft duidelijk
voordelen. De code is door de leider, of iemand anders van
het team, bij de locker zelf te bepalen en in te stellen. Hoe dit
werkt, spreekt doorgaans voor zich. Zie ook hoofdstuk 13. Wel
vraagt het onthouden van de code de aandacht.
Vergeten code
Je kunt daar vooraf op wijzen, maar hou er rekening mee dat
het hoe dan ook nogal eens fout gaat. Na een ‘Ik ben de code
kwijt’ zal (meestal) de wedstrijdsecretaris met de mastercode
soelaas kunnen bieden. Daarnaast is er ook bij kasten met een
elektronisch slot vaak een moedersleutel. Ook deze is normaal
gesproken in het beheer van het wedstrijdsecretariaat. Loop je
– voorzien van mastercode of moedersleutel – met de leider
mee, dan weet je zeker met ‘de juiste persoon’ van doen te
hebben.

“

“WANNEER E- EN
F-PUPILLEN (ZEVENTALLEN)
ÉÉN LOCKER MOETEN
DELEN, IS HET BETER
OM BEIDE TEAMS EEN
GEMEENSCHAPPELIJKE
CODE MEE TE GEVEN.”

“GAAT EEN SLOT MOEILIJK
OPEN OF ZIJN ER ANDERE
PROBLEMEN? HOU EEN
LOGBOEK BIJ, DIT KOMT
LATER AL GAUW VAN PAS.”

CODE KWIJT NA TRAINING
Wanneer thuisteams ook bij
doordeweekse trainingen
gebruikmaken van een locker met
code, kan het zijn dat er geen
vrijwilliger aanwezig is die beschikt
over de mastercode. Bij een vergeten
code is er dan het gevaar dat een of
meerdere spelers het slot enigszins,
al dan niet met opzet, proberen te
forceren. De locker zal daarmee niet
openen, maar dit kan wel enige schade
aanrichten aan het slot.
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“

“VOORHEEN BEGON SOMS
OP 17.00 UUR NOG EEN
WEDSTRIJD. DAN WAS HET
HALF NEGEN VOORDAT
ALLES ZO’N BEETJE KLAAR
WAS. IN DE WINTER GEEFT
DAT OOK NOG EENS EEN
PROBLEEM MET HET LICHT.
MAAR NU NIET MEER”

GOEDE PLANNING BLIJFT
NOODZAKELIJK
Teamlockers maken op een drukke dag het leven voor
verenigingsvrijwilligers die zich bezighouden met de
planning, weer een beetje eenvoudiger. Elke benodigde
kleedkamer minder, biedt immers meer speling en een
betere veldbezetting. Situaties waarbij soms een uur
of langer op een veld géén wedstrijd kan plaatsvinden
vanwege het gebrek aan kleedruimte, komen nu minder
vaak voor.
Eenvoudiger
Niettemin blijft een zorgvuldige planning van de wedstrijden
en het gebruik van kleedlokalen en teamlockers, met zoveel
mogelijk marge, onmisbaar. De aanwezigheid van teamlockers
maakt het opstellen van een strak speelschema daarbij wel
eenvoudiger. Vanzelfsprekend moeten de teams – spelers en
leiders – zich strikt blijven houden aan de planning en tijden
die de vereniging aangeeft.
Wel of niet een kleedkamer toewijzen?
Er zijn verenigingen die met name dankzij hun gebruik van
teamlockers altijd voldoende vrije kleedkamers beschikbaar
hebben. Teams kunnen dan zelf telkens één van de vrije en
openstaande kleedlokalen uitkiezen. Dit verbetert ook de
doorloopsnelheid. Bij clubs waar het óók met teamlockers flink
passen en meten is, blijft een concrete toewijzing van de
kleedkamer (en locker) noodzakelijk.

SLIM ZIJN MET WEDSTRIJDTIJDEN
Een gebruikelijk, vast
wedstrijdschema op zaterdag is
gebaseerd op deze begintijden: 09.00,
10.30, 12.00 en 14.30 uur. Hierdoor
is het tussen twee wedstrijden door
erg druk in en rond de kleedkamers.
Teams wachten tot de kleedkamers
vrijkomen, tussendoor schoonmaken,
gebruik van toiletten, enzovoort. Ook
in de kantine levert dit overigens vaak
dezelfde (piek)drukte op.

TIP: verschuif de aanvangstijden per
veld iets ten opzichte van elkaar.
Vaak is 15 minuten al voldoende. En/
of speel enigszins in op de verschillen
in wedstrijdduur. Gespreide
aanvangstijden in combinatie met
teamlockers nemen de piekdrukte
grotendeels weg, terwijl er ruim
voldoende tijd overblijft voor
douchen, omkleden en schoonmaken
van de kleedkamers zonder dat
anderen staan te dringen. En ook voor
de kantinevrijwilligers is het, met
een gelijkmatiger drukte, prettiger
werken.

BRONNEN
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-	Brochure Onderzoek naar het gebruik en de toepassingen
van teamlockers (KNVB, augustus 2006)
- Informatie en ervaringen ASC Waterwijk en V VOR

