
 

 

Fluiten, tellen, zaalwacht seizoen 2018-2019 (Senioren en ABC) 
 

Aan de hand van de evaluatie van vorig jaar hebben wij een aantal wijzigingen doorgevoerd. 

We hebben geen zaalwacht meer, in plaats daarvan zijn de teams zelf verantwoordelijk voor 

een aantal zaken: 

 

Ontvangen gasten, invullen wedstrijdformulier, opbouwen en afbreken: 

1. Ieder team is verantwoordelijk voor het ontvangen van zijn tegenspeler(gasten) en het 

correct invullen van het wedstrijdformulier; 

2. Ieder team hangt zijn eigen net op (of op de juiste hoogte). Als er nog geen 

scheidsrechterstoel of teltafel op het veld staat regelt het team dat ook zelf. 

3. het laatst spelende team ruimt zijn eigen net op en helpt de overige spullen terug in het 

materiaalhok te zetten (denk even aan de manier waarop het er altijd staat) en de rommel 

in de prullenbakken te gooien. 

4. Er wordt een team aangewezen in het fluit- en telschema dat verantwoordelijk is voor het 

opbouwen van veld 2 (wedstrijdtafel, computers, vier tribunes (indien beschikbaar)). Dit 

team hangt ook de spandoeken op en de routewijzers naar de hal en kleedkamers (deze 

liggen in het houten kastje in het berghok). 

5. Er is dan een ander team dat verantwoordelijk is voor het afbouwen hiervan (conform het 

fluit- en telschema). Check na het afbouwen altijd of alle materiaalkastjes weer op slot 

zijn. 

6. Op vrijdag mag vaak alles blijven staan behalve de laptops (tenzij anders aangegeven op 

de deur van de zaal). Als dingen zijn blijven staan hoeft er op zaterdag natuurlijk niet 

opgebouwd te worden. 

 

Fluiten en tellen: 

7. Ieder team is verantwoordelijk voor het leveren van een of meer scheidsrechters volgens 

het fluit- en telschema. 

8. Als vereniging zitten we erg krap in de scheidsrechters. We gaan dit jaar weer een aantal 

nieuwe opleiden. Bij het toewijzen van wedstrijden aan teams houden we rekening met 

het aantal spelers dat in ieder team in het bezit is van de juiste scheidsrechterlicentie. 

9. Ieder team is verantwoordelijk voor het leveren van tellers. 

Dus elk team telt zijn/haar eigen wedstrijd.  

 (neem dat mee in het rij- en wasschema). 

Verder: 

In het houten kastje in het materiaalhok ligt een plastic doos met pennen, plakband, 

wedstrijdbriefjes, paracetamol, en andere handige zaken zoals een map met instructies over 

bijvoorbeeld: nethoogtes verschillende teams, ophalen/opbergen van laptops, opbergen 

ingevulde wedstrijdbriefjes. 

 

 

Veel plezier en bedankt voor de medewerking 


