
Wedstrijdzaken	  /	  zaalwacht	  

Taken	  zaalwacht	  de	  Kwel	  op	  zaterdagochtend	  voor	  aanvang	  eerste	  wedstrijden	  	  

Uiterlijk	  drie	  kwar:er	  voor	  aanvang	  van	  eerste	  wedstrijd	  aanwezig	  zijn	  

• Sleutel	  VC	  Volt	  kasten	  ophalen	  bij	  de	  balie	  van	  Laco	  

• Koffer	  (donkerblauw)	  met	  tablets	  uit	  kast	  van	  VC	  Volt	  (	  nummer	  3	  links)	  halen	  	  

• Deze	  naar	  ruimte	  wedstrijdleiding	  brengen	  boven	  ingang	  zaal	  en	  installeren.	  

• Idem	  tas	  (geel-‐zwart)	  	  met	  wedstrijdballen	  uit	  de	  kast	  halen	  en	  in	  ruimte	  wedstrijdleiding	  
plaatsen.	  

Velden	  opbouwen	  

Samen	  met	  de	  teams	  die	  de	  eerste	  wedstrijden	  spelen	  zet	  je	  de	  velden	  op	  (ook	  je	  eigen	  team	  kan	  
helpen)	  

• Antennes	  liggen	  op	  de	  wagen	  met	  neGen	  en	  palen	  

• Gebruik	  ne>en	  zonder	  hout	  in	  rand.	  

• Scheidsrechters	  stoelen	  plaatsen	  op	  veld	  1	  rechts	  en	  op	  	  en	  3	  links	  van	  het	  veld.	  

• Teltafels	  met	  telborden	  en	  stoelen	  neerzeGen	  dus	  er	  tegenover.	  Tevens	  op	  elke	  tafel	  een	  pen	  
en	  brieLe	  voor	  invullen	  setstanden	  etc.	  

• Spelersbanken	  neerzeGen	  links	  en	  rechts	  van	  de	  teltafels	  	  

• Reclamebanners	  ophangen	  aan	  de	  wandrekken	  (ophanghaken	  in	  blauwe	  plasNc	  koffer)	  

(materialen	  in	  kast	  3	  VC	  Volt).	  

• Kleedkamerborden	  (liggen	  in	  kast	  3,	  in	  blauwe	  koffer)	  ophangen	  in	  ontvangst	  gedeelte	  van	  
de	  sporthal	  	  

• Buiten	  het	  spandoek	  VC	  Volt	  speelt	  thuis	  plaatsen(	  samen	  met	  trom	  in	  kast	  Laco	  voor)	  

• Haal	  12	  ballen	  (in	  winkel	  wagen)	  per	  veld	  uit	  de	  kast	  en	  niet	  meer.	  Zorg	  ervoor	  dat	  na	  het	  
inspelen	  de	  ballen	  in	  de	  kar	  gelegd	  worden	  (geen	  ballen	  in	  de	  zaal	  Njdens	  de	  wedstrijden)	  	  

• Wedstrijdballen.	  Niet	  mee	  in	  laten	  spelen,	  alleen	  afgeven	  aan	  de	  scheidsrechter.	  	  

• 	  Sluit	  de	  kasten	  weer	  af	  en	  leg	  de	  sleutel	  terug	  in	  de	  koffer.	  	  

• 	  Plaats	  een	  prullenbak	  tussen	  de	  speelvelden	  in	  (bijv.	  bij	  de	  tellers)	  



	  

Ontvangst	  van	  de	  teams,	  scheidsrechters	  en	  tellers	  

• Bezoekende	  teams	  ontvangen	  en	  vermelden	  welk	  kleedlokaal	  ze	  kunnen	  gebruiken	  en	  op	  
welk	  veld	  hun	  wedstrijd	  gespeeld	  gaat	  worden	  	  

• De	  scheidsrechters	  en	  tellers	  dienen	  25	  minuten	  van	  tevoren	  aanwezig	  te	  zijn.	  

Controleer	  via	  het	  wedstrijdprogramma	  of	  de	  scheidsrechters	  en	  tellers	  (op	  Njd)	  aanwezig	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
zijn.	  Bij	  niet	  of	  te	  laat	  opdagen	  van	  een	  scheidsrechter	  of	  teller	  van	  onze	  eigen	  vereniging,	  
dit	  vermelden	  op	  wedstrijdprogramma	  (zit	  in	  wedstrijdkoffertje)	  

• Scheidsrechters	  moeten	  op	  Njd	  met	  de	  wedstrijd	  beginnen.	  

• Scheidsrechters	  die	  door	  de	  bond	  zijn	  aangewezen	  (komen	  meestal	  van	  andere	  vereniging)	  
ontvangen	  1	  graNs	  consumpNe;	  deze	  bij	  de	  bar	  laten	  opschrijven	  (voor	  VC	  Volt).	  

Wedstrijdzaken	  

• Digitaal	  wedstrijdformulier.	  VC	  Volt	  kan	  bij	  Laco	  alleen	  werken	  met	  DWF	  resultaat	  invoeren.	  
Vooraf	  aan	  wedstrijd	  de	  coaches	  teamopgave	  in	  laten	  vullen	  en	  scheidsrechter	  laten	  
controleren.	  Ook	  naam	  scheidsrechter,	  tellers	  etc.	  alvast	  invullen	  (zie	  verder	  handleiding	  
DWF	  resultaat	  invoeren)	  

• Einde	  wedstrijd	  door	  scheidsrechters	  setstanden	  etc.	  laten	  invullen	  en	  door	  aanvoerders	  
laten	  controleren	  en	  paraferen	  voor	  akkoord	  (zie	  handleiding).	  

• Indien	  de	  tegenparNj	  niet	  op	  komt	  dagen,	  hoe\	  men	  na	  een	  half	  uur	  niet	  meer	  aan	  de	  
wedstrijd	  te	  beginnen.	  Niet	  is	  op	  komen	  dagen	  en	  de	  wedstrijd	  is	  dan	  met	  4-‐0	  gewonnen.	  	  

• Laat	  wel	  scheidsrechter	  dit	  noteren	  in	  DWF.	  

• Na	  afloop	  van	  de	  wedstrijd	  levert	  de	  scheidsrechter	  de	  wedstrijdbal	  in	  bij	  de	  wedstrijdtafel.	  

• Nethoogtes:	  

Heren:	  	  	  2.43	  m	  	  

Dames:	  	  2.24	  m	  	  

jongens	  B:	  	  2.24	  m	  	  

meisjes	  B:	  	  2.15	  m	  	  

meisjes	  B	  hoog:	  	  2.24m	  

jongens	  C:	  	  2.05	  m	  	  

meisjes	  C:	  	  2.05	  m	  



	  

Tijdens	  de	  wedstrijden	  	  

• Thuisspelende	  ploeg	  dient	  de	  ballen	  voor	  aanvang	  wedstrijd	  in	  de	  winkelwagen	  te	  leggen.	  

• Tijdens	  de	  wedstrijden	  blijven	  de	  overige	  ballen	  in	  de	  winkelwagen	  en	  worden	  ze	  niet	  door	  
andere	  eruit	  gehaald	  om	  er	  mee	  te	  spelen.	  

Opruimen	  

• Tablets	  met	  wedstrijdkoffertje	  en	  tas	  wedstrijdballen	  weer	  terugplaatsen	  in	  kast	  VC	  Volt	  
nummer	  3.	  (wedstrijdballen	  zijn	  er	  3,	  de	  Mikasa	  MVA200	  met	  datum	  2014)	  

• Pennen	  graag	  verzamelen	  en	  weer	  terug	  in	  koffertje	  leggen	  

• Samen	  met	  de	  teams	  welke	  de	  laatste	  wedstrijden	  gespeeld	  hebben	  breek	  je	  de	  velden	  af.	  

• Berg	  de	  ballen	  weer	  op	  in	  de	  kast	  samen	  met	  de	  telborden.	  	  

• Sluit	  de	  kasten	  weer	  af	  en	  breng	  sleutel	  terug	  bij	  Laco.	  	  

• Scheidsrechtersstoelen,	  teltafels	  en	  stoelen	  terugzeGen	  in	  het	  materiaalhok.	  

• Palen,	  antennes	  en	  neGen	  netjes	  terugplaatsen	  op	  wagen	  	  

• Spelersbanken	  terugzeGen	  aan	  de	  kant	  van	  de	  wandrek	  	  

• 	  Reclamebanners	  opruimen	  (in	  kast	  3	  samen	  met	  ophanghaken,	  deze	  in	  blauw	  plasNc	  koffertje)	  

• 	  Buiten	  het	  spandoek	  VC	  Volt	  speelt	  thuis	  opruimen	  en	  in	  de	  kast	  van	  Laco	  plaatsen	  (voor)	  

• 	  Kleedkamers	  en	  zalen	  controleren	  op	  achtergelaten	  afval.	  	  

• 	  Prullenbakken	  terugzeGen	  bij	  de	  ingang	  van	  de	  zaal.	  

• Tribunes	  inklappen.	  

Zorg	  er	  voor	  dat	  aan	  het	  eind	  van	  de	  wedstrijddag	  al	  het	  materiaal	  is	  opgeruimd!!	  Er	  blij8	  
nogal	  eens	  wat	  afval	  liggen	  (ook	  in	  de	  zaal):	  pak	  een	  prullenbak	  en	  loop	  alles	  even	  langs	  om	  
het	  op	  te	  ruimen.	  	  	  

Wij	  huren	  de	  zaal	  van	  LACO.	  Daar	  zijn	  we	  trots	  op,	  zorg	  ervoor	  dat	  er	  geen	  klachten	  komen,	  
en	  dat	  alles	  ordelijk	  verloopt.	  

Algemeen	  

Belangrijke	  telefoonnummers.	  Huisartsenpost	  0900	  8880	  	  	  

Bij	  een	  ernsNg	  ongeval:	  ouders	  van	  desbetreffend	  kind	  bellen.	  Vraag	  coaches	  dit	  te	  doen.	  	  

De	  EHBO-‐kist	  staat	  in	  de	  ballenkast.


