
Blok 1 (opstart)           8:00-12:00 

Blok 2                          12:00-15:30 

Blok 3                          15:30-einde 

Instructie bestuursdienst Groenoord ochtend (bij vragen, even bellen met Lex Joosten 06-54256814) 

Bij Calamiteiten: 

Er is een AED aanwezig in de hal van het wedstrijdsecretariaat. Ook zijn er twee beperkte EHBO 
koffers aanwezig.  

Toegang tot het complex hulpverleners: in het wedstrijdsecretariaat meteen links om de hoek dit 
sleutelkastje zit met een breekglas.De sleutel past op de onderhoudspoorten bij veld 2 en 3 en ook 
op de 2 deuren met die blindplaten, ook bij veld 2 en 3. (oa naar de elektrakast om de verlichting aan 
te zetten). Het is de bedoeling dat het glas (plastic)  alleen gebroken wordt als er een echte calamiteit 
is en bijvoorbeeld een ambulance het veld op moet.Vanwege mogelijk schade aan het veld de 
ambulance uitsluitend op het veld toestaan bij een medisch noodgeval, anders graag naast het veld 
zetten aub. 

VOOR DE WEDSTRIJDEN: 

- vanaf 8 uur aanwezig (wedstrijden beginnen circa  8.45 uur maar spelers zijn er vroeg �). 
- Sleutel  van de bestuursdienst hangt in de sleutelkluis (bij de groene deur, 3 meter links van 

de ingang van de bestuurskamer), code mail/app ik.   
- Alle deuren van de kleedkamers plus de tijdelijke cabins openen voor de spelers/ouders 
- Vlag ophangen aan de vlaggenmast (vlag SU en ING ligt in de witte kast links naast ingang) In 

het wedstrijdsecretariaat is indien noodzakelijk ook een  EHBO trommel en defibrillator 
aanwezig. 

- Teams wijzen op gebruik juiste kleedkamer, lijstje met indeling hangt op het bord en kan ook 
via scherm vertoond worden (scherm gaat aan via stand-by knop) 
 

TIJDENS DE WEDSTRIJDEN: 
 

- In de ochtend zijn er veel wedstrijden en vaak 2 teams per kleedkamer, het is niet anders en 
teams MOETEN aangewezen kleedkamer gebruiken omdat anders hele schema in de war 
loopt (Teams kunnen in de ochtend ook niet de sleutel van de kleedkamer krijgen omdat er 
vaak meerdere teams per kleedkamer zijn). We maken dit seizoen ook gebruik van cabins. 
Helaas hebben deze cabins geen douchegelegenheid. Alle verenigingen zijn daarover 
geïnformeerd, excuses voor de overlast maar het is even niet anders. 

- Velden uitzetten op veld 4 (4 veldjes voor wedstrijden op kwart velden en veld 5 (rugbyveld). 
Op het rugbyveld spelen wij in de ochtend wedstrijden op halve velden. Ook even zijlijnen via 
pionnen uitzetten. Doelen staan als het goed is al in de buurt (tenzij de jeugd op vrijdagavond 
de doelen weer iets anders gezet hebben).  

- Op veld 4:  4 kwart veldjes uitzetten met pionnen. Deze staan in het ballenhok. Op veld 5:  2 
halve veldjes uitzetten. Soms zijn er om 10.30 uur 3 wedstrijden op veld 2 (zie het 
wedstrijdschema) dan moeten rond 10.15 uur even 2 doelen extra klaargezet worden. 

- Voor een weergave van de velden zie de bijlage met tekening hieronder. 



- Fluitjes en notitieblokjes uitreiken aan de scheidsrechters, teams hebben zelf wedstrijdbal. 
- Scheidsrechters kunnen in scheidsrechterskleedkamer A en kleedkamer C. 
- Teams wijzen op juiste kleedkamer, sleutel kleedkamer uitreiken indien gevraagd en er op 

staan dat ze hem weer inleveren en dus niet laten hangen als ze vertrekken!! 
- Als er een team is met dezelfde kleur als Schagen United (bijvoorbeeld Kleine Sluis) dan 

liggen er in de stalen kast reserve tenues (jeugdteams kunnen ook even hesje gebruiken). 
- AA-drink voor de scheidsrechter in de rust, zijn te verkrijgen in de kantine. Verder ook even 

een kan koffie uit de kantine halen voor jezelf, de oudere scheidsrechters en soms komt er 
een begeleider voor een bakkie koffie. 

- Limonade voor de teams staat klaar in de kantine en moeten begeleiders zelf even ophalen. 
 
 
NA DE WEDSTRIJDEN 
 

- BELANGRIJK: na afloop van de LAATSTE halve en/of kwart wedstrijden dienen de 
coaches/begeleiders van die teams(tm o-12), de kleine doelen METEEN in de vakken op te 
ruimen, dus niet naast de zijlijn of over de hekken. Aan de bestuursdienst wordt dringend 
gevraagd dit d.m.v. een rondje te controleren en evt nog even extra aan te geven. 

- Na afloop van de wedstrijden de kleedkamers nalopen en aanvegen. 
- Kleedkamers controleren en schoonvegen na afloop. 
- Na afloop kleedkamers schoonvegen, kannen limonade die vaak achter gelaten worden 

terugbrengen naar kantine. 
- Wedstrijdsecretariaat aanvegen en schoon achterlaten. 
- Sleutels verzamelen en alles goed nalopen en afsluiten. 
- Sleutel bestuursdienst weer in sleutelkluis. 

- Na afloop van dienst de sleutel van de bestuursdienst overdragen aan de opvolger, plus de 
code doorgeven, plus instructie de laatste dienst dient de sleutel weer op te hangen in het 
kastje. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


