Toelichting Velddienst
Wat zijn de taken?
-- Openen van het materialenhok
De sleutel voor het materialenhok hangt in de kantine. Mocht er geen sleutel van het
materialenhok aanwezig zijn in de kantine dan kun je Henk Schimmel (0342-462516/
06-20301744) of Heidi van de Grootevheen (0342-462444/ 06-13608311) bellen.
Zorg dat het materialenhok zo veel mogelijk gesloten blijft tussen de wedstrijden door en dat er
niet onnodig ballen en andere materialen op het veld liggen.
-- Zorg dat de wedstrijden op tijd beginnen en dus checken of teams tijdig aanwezig zijn.
De wedstrijden moeten op de juiste tijd beginnen. Zo nodig de wedstrijd inkorten omdat de
volgende wedstrijden ook later beginnen!!!!!!!!!!! Let op of de wedstrijd op het kunstgras of op het
grasveld achterin gespeeld wordt.
-- Velden gereed maken voor aanvang wedstrijd
Bij jeugdwedstrijden (F1 tot en met A1) circa 25/30 minuten voor aanvang juiste korf/ korven
opzetten en 2 ballen per wedstrijd klaarliggen. Bij senioren 1 en 2 minimaal 30 minuten voor
aanvang van de wedstrijd. Voor jeugdwedstrijden zijn alleen de E1 en F1 nog afwijkend met de
afmetingen. Dat betekent dat je lijnen zodanig moet uitleggen dat de omtrek klopt. Assistentie
hierbij is erg handig. Veelal heeft de materialencommissie het voorbereidende werk al gedaan.
De Midweek zal zelf hun velden moeten uitleggen. (zij spelen meestal niet op het
kunstgras.)
Grootte veld:
Pupillen tussen 25/15 en 24/12 Andere teams (D1 t/m senioren) grootte 40/20.
-- Ontvangen scheidsrechters KNKV/bond (alleen 1e en 2e)
De scheidsrechters van “buiten” (voor het 1e en 2e) worden opvangen door Terschuurse Boys in
de bestuurskamer. Zij bieden een consumptie aan en wijzen de scheidsrechter naar de
kleedruimte.
Licht het personeel achter de bar en aanwezige personen in bestuurskamer ruim van te voren in
over de aankomst van de scheidsrechters. Dit bevordert de communicatie tussen de aanwezige
personen in de bestuurskamer/ personeel achter de bar en natuurlijk de scheidsrechter. Een lijst
van de wedstrijden en verantwoordelijke velddienst hangt in de bestuurskamer en achter de bar.
!! Uiteraard kun jij de taak van overnemen. Het is natuurlijk wat vriendelijker dat iemand van de
korfbal de scheidsrechter begeleidt.
Zorg dat de scheidsrechters netjes begeleid worden !!!!!!!!!! Wij hebben graag dat zij in de
toekomst weer met plezier komen fluiten bij Revival!!!!!!!!
In de rust en na de wedstrijd is het de taak sowieso voor de velddienst en biedt de
scheidsrechter een consumptie aan!!!!
De Midweek en de A1 krijgen een scheidsrechter van Revival en die mag ook worden voorzien
van een consumptie.

Drinken in de rust
-- Het drinken in de rust is als volgt geregeld:
 het 1e tot en met B teams drinken thee op/bij het veld. *
 de C teams tot en met F teams drinken aanmaak op het veld *
 De midweek regelt zelf de thee in de rust.
* De velddienst zorgt ervoor dat het drinken klaar staat in het materialenhok in de rust van de
wedstrijd. Er zijn 4 thermoskannen (ca 10 bekers per kan) voor de thee en 2 kannen voor de
aanmaak. Bij de E en F teams spelen teams veelal tegelijk. Kijk of je genoeg hebt aan de kannen
schenk anders in losse bekers vast in.
Zorg ervoor dat de thee uiterlijk 5 minuten voor het einde van de rust is ingeschonken !!!
Overig:
 IJszakken liggen in de vriezer van de koelkast en de EHBO-kist hangt rechts naast de
ingangsdeur van de materialenberging.
 Teams velden laten opruimen, mits zij laatste zijn die daar spelen en checken of dit netjes
gebeurt. Attendeer coaches/trainers zo nodig hierop.
 Theebladen en andere rommel opruimen.
 De binnenkraan van het materialenhok afsluiten.
 Ten slotte de sleutel van het materialenhok terughangen in de kantine.(commissiekamer)
Uiteraard mag je taken ook aan iemand anders uitbesteden. Het is niet verplicht dat je deze
taken specifiek zelf uitvoert, maar je moet wel zelf aanwezig te zijn.
Wedstrijdformulieren gaan uitsluitend digitaal. Strafformulieren (alleen bij rode kaarten) liggen in
de korfbalkast in de kantine. Gele kaarten worden op het digitale wedstrijdformulier vermeld.
Ik verzoek je dit programma tijdig te controleren. Mocht je niet kunnen, dan in eerste instantie met
iemand anders ruilen en aan mij doorgeven. Mijn telefoonnummer is 06- 53628827 of per mail
ejm.van.middendorp@hetnet.nl. Mocht je willen afzeggen, dan is dat mogelijk uiterlijk tot 1 week
voor de datum wanneer je velddienst hebt, anders wordt het wel erg lastig om iemand anders te
regelen en verzoek ik je in dat geval zelf iemand te regelen. Wel graag deze wijziging aan mij
doorgeven.
Namens de TC.
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