
  

Steun onze vereniging! Maak bij je online aankopen gebruik van SPONSORKLIKS   

 

HOE OM TE GAAN MET DE THUISWEDSTRIJDEN 

Dit jaar hebben we op sommige wedstrijddagen een strakke planning waarbij we 3 rondes gaan 

spelen!!! Daarom hebben we op papier gezet wat we van iedereen verwachten zodat deze 

speelavonden vlotte en soepel kunnen verlopen. 

    Wat verwachten we van de teams: 
- Elk team moet, omgekleed en wel, een half uur voor de wedstrijd in de zaal aanwezig zijn en 

meteen gaan warmlopen als dat mogelijk is. 

- Voor de teams die om 19:00uur beginnen kan er vanaf 18:30 warm gespeeld worden. Zodat 

deze teams op tijd kunnen starten. 

- Voor de teams die 2e/3e ronde moeten spelen: Als jullie scheidsrechter zelf nog aan het 

fluiten is, zorg er dan voor dat jullie alvast gaan inspelen, als dat mogelijk is, en dat het DWF 

samen met de tegenstander wordt gecontroleerd. 

- Aanvoerders checken, samen met de scheidsrechter, de teamopstelling via het digitale 

wedstrijdformulier (DWF) 

- Wanneer een teamlid telt neem deze over zodat ook deze speler kan omkleden. 

- Zorg met elkaar dat er ingeslagen/geserveerd kan worden zodat er geen te lange tijd zit 

tussen het einde van de vorige wedstrijd en het begin van de volgende wedstrijden  

 

Wat verwachten we van de Scheidsrechters: 
- Wees een half uur voor de wedstrijd aanwezig om de spelerskaarten, samen met de 

aanvoerders, te controleren en assistentie te verlenen bij het invullen van het DWF. 

- Wanneer je eerst een wedstrijd hebt gespeeld, ga dan niet douchen maar ga meteen naar je 

wedstrijd toe. Aan de teams is gevraagd om, als dit mogelijk is, start klaar te staan.  

- Na de wedstrijd zorg je als scheidsrechter ervoor dat de standen juist zijn ingevuld, de 

akkoorden zijn gegeven en de bevestiging er is dat het formulier is verzonden. 

- Spreek met teller af wat je van hem/haar verwacht 

Wat verwachten we van de Zaalwacht: 
- Zorg ervoor dat een half uur voor de eerste wedstrijden er minimaal 2 teamleden aanwezig 

zijn. 

- De zaalwacht is de contactpersoon voor de aanvoerders/coaches van de tegenpartij en de 

beheerder. 

- Help met het opzetten van de velden. De 1e ronde zijn dit soms 4 velden, de 2e ronde 3 

velden. De velden moeten dan worden omgebouwd. 

- Zorg voor een tafel, stoel, telbord, pen en een standenformulier. Deze kunnen worden 

gevonden in de ballenkast. 

- Zorg voor eventuele assistentie bij het invullen van het DWF 

- Wanneer er een WIFI Versterker aanwezig is, plug deze in een stopcontact en verwijder deze 

na de laatste wedstrijd. Deze mag in de ballenkast gelegd worden. 

- Na de laatste wedstrijd zorgt het zaalwachtteam dat de zaal NETJES wordt achtergelaten en 

eventuele opmerkingen bij de beheerder worden neergelegd. 

Wat verwachten we van de Teller: 
- Wees op tijd. Minimaal 10 minuten voordat de wedstrijd begint 

- Spreek met de scheidsrechter af wat hij van jou verwacht 

- Zorg ervoor dat de setstanden goed worden bijgehouden d.m.v. het beschikbare formulier. 

Hiermee kan de scheidsrechter de stand invoeren. 
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