
 

Overzicht van taken bij thuiswedstrijden  

Wanneer  Wat  Hoe / specificering  Wie  

 Wedstrijdsheets Alle wedstrijdsheets van de speeldag worden, bij het 
Wedstrijdsecretariaat, afgehaald door de coach van het 
team dat de eerste wedstrijd speelt (in overleg met de 
zaalwacht).  

 
Coach/ 
Zaalwacht 

 Algemeen 1) Tijdens wedstrijden mag er geen gebruik worden 
gemaakt van de baskets op het middenveld. De 
baskets gaan bij aanvang van de wedstrijden 
omhoog. 

2) GEEN buitenschoenen in de zaal. 
Schoenen gaan uit of men hanteert overschoenen 
(blauwe hoesjes af te halen bij kassa zwembad). 

IEDEREEN 

Vóór aanvang 
1e wedstrijd  

Aanwezigheid  Uiterlijk 30 minuten voor aanvang om spullen klaar te 
zetten en de spelers op te vangen. Vooral de jeugd is 
altijd vroeg aanwezig. 
Sleutels/bedieningskoffer afhalen bij kassa. 

 
ALLEN  

Kleedkamers Tbv de wedstrijden moeten kleedkamers 1 t/m 4 door  
de beheerder worden geopend. 
Op het bord in de gang met WHITEBOARD-marker 
gebruik kleedkamers 1 t/m 4 indelen: 
1: Heren Gasten;  
2: Dames Gasten;  
3: Heren OSM;  
4: Dames OSM. 
Voorzie de kleedkamers in de sportzaal van de 
aanduidingen Heren/Dames, Uit/Thuis (In ‘Curver’box 
van de jurytafel). 

 
Zaalwacht 

Banken: Banken staan in het middenveld van de zaal: 
- 1 bank onder de jurytafel voor wissels 

(1 meter buiten, de lange zijde van, het veld); 
- 2x 2 spelersbanken  

(2 meter buiten het veld, ‘coachvak’). 

 
ALLEN 

Wedstrijdkast Zet de wedstrijdkast centraal in het middenveld. De 
zaalwacht beheert de sleutel en stelt (per tijdblok) de 
benodigde ballen beschikbaar. 2 ballen per team (GM) 
om warm te lopen. Één wedstrijdbal (GF5, GG6, GG7) 
per veld. (< U14 mt.5, U14+DS mt.6, > JU16 mt.7) 

 
Zaalwacht 

Klaarzetten jurytafel Per wedstrijdveld: 1 jurytafel, 1 mat en 1 ‘kast’ Als je, 
vóór het verrijden, een mat op de kast legt, dan hoef je 
niet te tillen  
De tafel zet je + 1 meter buiten het veld. Van de kast 
gebruik je de drie (rechte) bovenste delen als zitmeubel 
achter de tafel, de mat dient ter bescherming van de 
vloer. 

 
ALLEN  

Baskets Draai de baskets uit met behulp van de stok (in wandkast 
buitenwand) U12 en Peanuts spelen op lage baskets, 
alle andere teams op hoge baskets. 

 
ALLEN 

Jurytafel ‘jeugd’ Het 1e veld maakt gebruik van de vaste klok 
(afstandsbediening). Het bedieningspaneel(-koffertje) 
heb je met sleutels bij de Kassa van het zwembad 
afgehaald. Sluit aan in/met kabelhaspel, idem voor de 
‘pijl’. Leg klaar: 2 pennen (blauw en rood), vlaggetjes (tbv 
5e teamfout) en bordjes (tbv persoonlijke fouten) 
 

 
Zaalwacht 
+ ALLEN 

Jurytafel ‘senioren’ Het 2e veld maakt gebruik van de OSM-wedstrijdklok 
Sluit de klok aan met behulp van de verlengsnoeren naar 
de kabelhaspel. Leg klaar: 2 pennen (blauw en rood), 2 
pionnen (tbv 5e teamfout) en bordjes (tbv persoonlijke 
fouten) 

 
Zaalwacht 
+ ALLEN 



Invullen wedstrijdsheet  In principe zijn de sheets al voorzien van de benodigde 
informatie Zo niet, vul dan in: 

- Tijdstip, locatie / Competitienummer en wedstrijdnummer; 
- Teamnamen; 
- Licentienummers, spelersnamen (staan op 

spelerskaarten en teampagina website) en rugnummers. 
Niet vergeten: licentienummer coach !  

Coach /  
team begl.  

Tijdens de 
wedstrijden  

Jurytaken  Schrijven en tijd bijhouden. Bezetting volgens het 
bekende schema (of haar/zijn vervanger)  

Volgens schema  

Scheidsrechters  De wedstrijd in goede banen leiden.  
Scheidsrechters dienen minimaal 20 minuten voor 
aanvang wedstrijd aanwezig te zijn.  

Volgens schema  

Positief opbouwend 
aanmoedigen  

Belangstellenden kunnen boven op de tribune 
plaatsnemen en zorgen voor een denderend applaus. 

 
ALLEN  

Algemeen Enkele algemene 
opmerkingen  

- De zaal is uitsluitend te betreden op kousen, 
zaalsportschoenen of blauwe schoenbeschermers. Wijs 
ieder op die verantwoordelijkheid!! 

- Warm lopen kan op het middenveld, houd hierbij 
rekening met de wedstrijden die bezig zijn. Let dus op je 
bal en maak niet te veel herrie; 

- De baskets op het middenveld blijven buiten gebruik; 
- Banken langs het veld zijn bedoeld voor spelers en 

begeleiders. Belangstellenden dienen op de tribune 
plaats te nemen;  

- De wedstrijdzaal is voor spelers, begeleiders en indien 
noodzakelijk ouders.  

 
ALLEN 

Na iedere  
Wedstrijd 

Troep opruimen  Op de jurytafel en achter de spelersbanken liggen vaak 
(half-)lege flesjes, blikjes en verpakkingen  
Ruim die troep even op, de volgende wil ook met een 
schone jurytafel/zaal beginnen!  
Alle ballen (4x inspeel- + 1x wedstrijdbal) terug in de 
wedstrijdkast of overdragen aan de volgende OSM-
coach.  

ALLEN 
 
 
 
 
Coaches OSM 
 

Na de laatste 
wedstrijd  

Baskets weg  Baskets omhoog, ontgrendelen en tegen de wand 
opbergen (Check middenveld?) 

ALLEN  

Jurytafel leegruimen.  Alle materialen (vlaggetjes, bordjes, bel, pennen(-blik), 
voeding ‘pijl’) netjes in de plastic opbergdozen in de 
wedstrijdkast (onderin).  
Let op: Ook de gelamineerde A4tjes van de kleedkamers! 
Is alles compleet?  

ALLEN  

Scorebord (en overige 
zaken) opruimen  

Koffer bedieningspaneel (vaste wedstrijdklok) met haar 
snoer afsluiten en na afloop bij kassa v.h. zwembad 
afgeven.  
‘Pijl’, kabelhaspel in wedstrijdkast OSM. 

Idem, zwarte wedstrijdklok onderin (bedieningspaneel 
naar de buitenzijde). Verlengsnoeren niet loskoppelen en 
in de kast op bedieningspaneel OSM-wedstrijdklok 

Spelers H1  

Zaal leeg Alles terugzetten in materiaalruimte: 

- Wedstrijdkast; 
- Tafels; 
- Banken;  
- Matten en kasten. 

ALLEN  

Troep opruimen     ALLEN 

Sheets Alle sheets van de wedstrijddag in de bus bij 
Wedstrijdsecretaris, (Antilopespoor 419)  
 
WEL THUIS! 

Coaches 
/Spelers  

 


