Uitleg bij ‘Schema Thuiswedstrijden VSTS (seizoen 2019-2020)
In de bijlage vinden jullie het schema voor het tellen, fluiten,
zaalwacht en miniwedstrijden. Zoals gebruikelijk bij VSTS draagt iedereen
zijn steentje bij. De jeugdteams door zaalwacht, tellen en miniwedstrijden leiden
en senioren door fluiten, tellen en zaalwacht. Hopelijk voert iedereen zijn taak uit,
waardoor alle teams met plezier hun wedstrijden kunnen spelen!
Kan er niemand uit je team de taken uitvoeren: regel zelf (!) op tijd een ander team/persoon die de
aangewezen taak van je kan overnemen.
Een aantal punten van aandacht:
- Mini's: in de blauwe zaal of houten zaal van de Sporthoeve wordt er op 3 velden gespeeld. Dus voor
degenen die daar ingedeeld zijn om wedstrijdjes te leiden: 3 mensen uit dat team om 8.30 (!)
aanwezig (tenzij anders vermeldt). De regels worden daar uitgelegd en je krijgt daar een fluitje.
- Scheidsrechters: zorg dat je minimaal een half uur van te voren aanwezig bent. Er wordt gewerkt
met het digitale wedstrijdformulier (achteraf invullen). Zie hiervoor de uitleg in de bijlage.
- Zaalwacht: Zorg dat je op tijd aanwezig bent om de velden op te bouwen (voor het inlopen, dus
minstens een half uur voor aanvangstijd van de eerste wedstrijd). Je hebt hiervoor wel meerdere
mensen nodig, dus laat niet iemand alleen gaan. Denk aan het neerzetten en opruimen van de
scheidsrechtersstoelen, telborden, -tafels en –stoelen, en aan de sponsordoeken (ophangen aan
wandrekken). Zorg ervoor dat de teamsponsor achter het veld van ‘zijn’ spelende team staat (teams;
let daar zelf ook op). Vaak beginnen de wedstrijden in de blauwe zaal. Overleg met elkaar (zaalwacht
veld 4/5 en veld 1/2/3) wie en wanneer de borden verhuisd worden. Aan het einde van de dag de
sponsordoeken opruimen in de kast in de houten zaal.
Vanaf afgelopen seizoen heeft de zaalwacht ook de taak van het klaarleggen van de tablets ivm
digitale wedstrijd formulier. Ze liggen in de kluis in kast 1 (in de gang) opgeborgen (code 000). Leg
ook de ‘kleine’ telformuliertjes klaar voor de tellers, deze vind je in ‘de map’.
Een andere taak is te kijken of er bij elke wedstrijd een teller en een scheidsrechter aanwezig is.
Probeer een vervanger te zoeken als dit niet zo blijkt te zijn Indien een jeugdteam zaalwacht heeft, is
deze laatste taak voor de coach. Tot slot: ruim de rommel in de zaal op (of spreek de teams daar op
aan!).
- (Beker)wedstrijden op trainingstijd: hierbij is het team zelf verantwoordelijk voor de zaalwacht, dus
het opzetten van het veld én plaatsen van sponsorborden
- Fluiten bij C-teams: dit is een kleiner veld (tot de 7m lijn).
- Tellen bij D1: Vanaf nu wordt er ‘live’ bijgehouden bij de wedstrijd. Zie voor uitleg de bijlage.
- Jeugdtrainers: Let op dat er op de training wordt afgesproken wie welke taak gaat uitvoeren. Let
ook op mini-wedstrijden (ook op dagen dat jouw team niet of uit speelt kunnen ze worden
ingedeeld).
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