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Protocol
‘harsgebruik’
Al jarenlang hebben we als vereniging toestelling om onze landelijke teams in
wedstrijden en op trainingen met hars te laten spelen. Belangrijke
voorwaarde daarin is dit gebruik geen overlast bezorgd aan andere
gebruikers en UDI zelf de schoonmaak voor haar rekening neemt.
Gedurende deze periode zijn er diverse incidienten geweest wat in oktober
heeft geleid tot een opschorting van deze toestemming en daarna opnieuw
een waarschuwing. Gezien de verplichting die we hebben t.o.v. de heren A
kunnen we het ons niet permiteren om nogmaals een incident te hebben. Wij
hebben er als bestuur alles aan gedaan om opnieuw de afspraken veilig te
stellen maar we zullen wel strenger moeten gaan zijn ten aanzien van de
afspraken en overtreding hiervan.
Gezien het feit dat het in onderling overleg regelen niet blijkt te werken
nemen we als bestuur onze verantwoordelijkheid door een protocol vast te
stellen en iedereen hier aan te houden.
Dit protocol en bijbehorende sanctieregeling is besproken en goedgekeurd op
de Algemene Leden Vergadering van 26 november 2018
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Algemeen Wedstrijden
1.
2.
3.
4.
5.

Artikel 1
Alle teams (anders dan heren 1 en heren A) zorgen voor een speelbal
zonder hars en gebruiken geen hars tijdens wedstrijden.
Scheidsrechters informeren tegenstanders dat harsgebruik niet is
toegestaan.
Zaaldienst dient er mede op te letten dat er geen hars wordt gebruikt,
eventuele overtreding dient direct te worden gemeld aan de
scheidsrechter.
Mocht er harsgebruik worden geconstateerd dat dient de wedstrijd
gestaakt te worden en rapport te worden opgemaakt.
Mocht een UDI team de oorzaak zijn dat zullen de boetes en
bijbehorende kosten worden doorbelast aan het team.

Algemeen Trainingen
Artikel 2
1. Gebruik van hars tijdens trainingen is niet toegestaan.Ook het gebruik
van ballen met harsesidu is niet toegestaan.
2. Aangezien de ballen van heren 1 en heren A nog wel harsresidu
kunnen bevatten dienen zij na elke training (ongeacht of er hars is
gebruikt) de zaal te reiningen.
3. Alleen voor de herentraining en de heren A training kan een
uitzondering worden gemaakt.

Afspraken Heren 1 en Heren A
Artikel 3
1. Algemeen;
a. Het spelen met hars is een voorrecht maar kent ook
verplichtingen.
b. Het schoonhouden van de zaal, kleedkamers en overige ruimte is
primair de verantwoordelijkheid van beide teams.
c. De benodigde materialen zullen door de teams worden verzorgd.
d. De teams dienen zich te houden aan het nader beschreven
schoonmaak protocol
2. Wedstrijden;
a. Er mag alleen hars worden gebruikt op waterbasis.
b. Soort en type hars zijn de afgestemde types, andere types zijn
niet toegestaan.
c. De tegenstanders wordt erop gewezen dat alleen deze hars is
toegestaan en/of er wordt aangeboden de eigen hars
beschikbaar te stellen.
d. Heren A en heren 1 zorgen er samen voor dat na de laatste
wedstrijd de zaal geheel wordt gereiningd.
3. Trainingen;
a. Er mag alleen hars worden gebruikt op waterbasis.
b. Soort en type hars zijn de afgestemde types, andere types zijn
niet toegestaan.
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c. Heren A en heren 1 zorgen er samen voor dat na de laatste
training de zaal geheel wordt gereiningd.
d. Spelers die meetrainen bij deze groep mogen ook hars
gebruiken, echter tijdens hun eigen training mag er geen hars
worden gebruikt en dient er met een harsloze bal getraind te
worden.

Omgang met hars
Artikel 4
1. Hars mag pas worden gebruikt na de warming up en alleen in de zaal
worden aangebracht.
2. Hars dient, in beperkte mate, alleen op de handen worden gebruikt,
insmeren van ballen en depots is niet toegestaan.
3. Schoonmaken van ballen die regelmatig te gebeuren, het is niet
toegestaan dit in de sporthal/kleedkamer te doen.
4. Ballen dienen in een verpakking te worden meegenomen naar de zaal
en mogen er pas uit na de warming up. Na de training/wedstrijd
worden ballen direct weer teruggestopt voordat er richting kleedkamer
wordt gegaan.
5. Het betreden van kleedkamers en overige ruimten dient tijdens het
harsgebruik zo veel mogelijk vermeden te worden, neem bijvoorbeeld
water mee in de zaal!

Schoonmaakprotocol
1.

2.
3.

4.

Artikel 5
Na iedere training / wedstrijd
a. Zaal op alle zichtbare plekken insprayen
b. 15 minuten laten intrekken
c. Gehele zaal met schrobmachine schrobben
d. Vuilwater tank legen
e. Na de schoonmaak dient een visuele controle plaats te vinden
(liefst bij een droge vloer) om te waarborgen dat alle hars is
verwijderd.
Wekelijks (vrijdag)
a. Ramen schoonmaken
b. Kleedkamers/deuren/etc controleren op hars en schoonmaken
Maandelijks
a. Doeltjes schoonmaken
b. Vloer intensief reiningen (spray, schrobben met
harsverwijderaar/niet opzuigen, naschrobben met schoon
water/opzuigen)
c. Hal, kleedkamers, gangen, etc controleren op harsvervuiling en
waar nodig reinigen
Harsverwijderaar VSV-H3
a. Altijd onverdund gebruiken!
b. Gebruik 1 liter op 30 tot 80 liter water.
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Gefaseerde invoering
Artikel 6
1. Fase 1
a. toestaan van harsgebruik tijden wedstrijden
b. Per 7-11-2018
c. Zowel de reguliere schoonmaak als de wekelijkse schoonmaak
worden door heren A en heren 1 gedaan.
d. Na iedere training wordt de zaal gereinigd ivm harsresidu op de
ballen.
e. Laatste week november wordt de maandelijkse schoonmaak
uitgevoerd.
2. Fase 2
a. toestaan van harsgebruik op vrijdagavond
b. Per 1-12-2018
c. Na iedere training wordt de zaal gereinigd ivm harsresidu op de
ballen.
d. Verder is het gehele schoonmaakprotcol van toepassing
3. Fase 3
a. toestaan van harsgebruik op dinsdagavond
b. Per 1-1-2019

Sanctiebeleid*
Artikel 7
1. Overtreding van het harsprotocol door een individuele speler wordt
bestraft met een boete van € 50,00, vermeerderd met de eventueel
bijkomende kosten en boetes.
2. Overtreding van het harsprotocol door een team wordt bestraft met een
boete van € 150,00, vermeerderd met de eventueel bijkomende kosten
en boetes.
3. Bij overtreding van dit protocol door heren A en/of Heren 1 wordt
aanvullend per direct het harsgebruik op trainingen opgeschort voor
minimaal 4 weken.
4. Bij een 2e overtreding in hetzelfde seizoen door heren A en/of Heren 1
wordt harsgebruik op trainingen en voor wedstrijden waarbij geen
verplichting geldt verboden.

Overige Bepalingen
Artikel 7
1. Het bestuur kan op eigen initiatief of naar aanleiding van
opdrachten/verzoeken van derden dit protocol aanpassen met
uitzondering van de beperkingen ten aanzien van sancties zoals
beschreven in artikel 14 van het huishoudelijk reglement
* sanctiebeleid is van toepassing na akkoord ALV 26/11/18
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