
 

 

 

Instructies voor de zaalleiding 
Datum: 
.. / .. / .. 

 

 Naam Aanwezig Vervangen door 

Zaalleiding vroeg  
❑ Ja  ❑ Nee 

 

Zaalleiding laat  
❑ Ja  ❑ Nee 

 

 

Vóór de wedstrijden 

● Teams aansporen om velden op te zetten. De wedstrijden dienen uiterlijk 19:30 uur te beginnen! 
● Haal de twee tablets en de laptop uit de kast (sleutel te verkrijgen bij je aanvoerder), zet de apparaten 

aan en verbindt ze met WiFi (code staat op tablet of laptop aangegeven). 
● Klik het DWF icoontje aan op bureaublad (dwf.volleybal.nl).  
● De tablets en laptop inclusief het ‘nieuwe’ wedstrijdformulier (voor het bijhouden van de standen) aan 

de aanvoerders van de thuisspelende teams geven. 
● Scheidsrechters instrueren om op tijd te beginnen. De scheidsrechters geven namelijk opdracht tot 

inspelen. 
 

Algemeen 

● Bij twijfel over regels en afspraken: raadpleeg het oranje boekje (handboek competitie Rayon Gooi & 
Eeemland) dat in het groene koffertje zit. 

● Iedere scheidsrechter krijgt 1 consumptiebon (zit in het deksel koffertje). Consumpties in de kantine 
gebruiken s.v.p.. 

 

Tijdens de vroege wedstrijden 

● Een vrij veld dient z.s.m. in gebruik te worden genomen. Indien geen 6 wedstrijden zijn gepland, moet 
zo snel mogelijk een wedstrijd worden begonnen op een vrij veld. Jij als zaalleiding bepaalt op basis 
van de situatie welke wedstrijd begonnen wordt! Hierbij mag afgeweken worden van het onderstaande 
speelschema. Het niet beschikbaar zijn van bijvoorbeeld een coach is geen reden om een wedstrijd 
nog niet te beginnen. 

 

Tijdens de late wedstrijden 

● Na de vroege wedstrijden de tablets en de laptop klaarzetten voor de late wedstrijden.  
● Een set die wordt begonnen vóór 23:00 uur mag worden uitgespeeld. Hierna zal in overleg tussen 

zaalbeheerder en zaalleiding worden besloten de wedstrijd al dan niet uit te spelen.  
 

Na afloop van de wedstrijden 

● Zet de tablets en laptop uit en berg ze weer op in de kast. Doe de kast op slot. Lever de sleutel van 
de kast weer in bij je aanvoerder.  

● Formulieren hoeven niet meer opgestuurd te worden :-)  
 

Tijd Veld 1 Veld 2 Veld 3 

19:30 Dames/Heren 

 

Wilhelmina … -    
 

Dames/Heren 

 

Wilhelmina … -    

Dames/Heren 

 

Wilhelmina … -    

21:30 Dames/Heren 

 

Wilhelmina … -    
 

Dames/Heren 

 

Wilhelmina … -    

Dames/Heren 

 

Wilhelmina … -    

Veld 1 is het veld dat tegen de kantine aan ligt. De zaalleiding MAG afwijken van deze indeling indien 
hiermee een vlotte afhandeling van de wedstrijden bevorderd wordt. 
 

Succes en een plezierige volleybalavond. 
 

Reinou van den Berg & Noortje Kloos (D5) 
Adres: Zonnehof 5D 

0612437988 / 0649965706  
wedstrijdsecretaris@vvwilhelmina.nl 
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