Zaalwacht draaiboek
Op dit lijstje kan je zien wat er als zaalwacht allemaal moet gebeuren. Seniorenteams sturen de
jeugdteams aan. Om 18.55 verzamelen bij de beheerderskamer zodat er afgesproken wordt wie wat
gaat opzetten. Hieronder staat de lijst met wat er moet gebeuren.
Start jeugdwedstrijden:
-

Even helpen de mininetten af te breken zodat er snel gestart kan worden met de opbouw
van de jeugdvelden.
Het ballenrek blijft dicht. Alle teams hebben een eigen ballentas.
Het ophangen van de wedstrijdnetten (deze hangen op het middelste veld). Zie plattegrond.
De hoogte van de netten staat op de volgende pagina.
Het ophangen van de antennes in het net.
Zodra het net staat de teams laten inspelen, zodat de wedstrijden op tijd beginnen.
Het klaar zetten van de teltafel met daarbij 2 stoelen. Het telbord zo neer zetten dat de
scheidsrechter hem volledig kan zien.
Telborden pakken voor elk veld.
Bij elk veld een scheidsrechtersstoel neerzetten.
Bij elk veld 2 spelersbanken klaar zetten.
De veiligheidsnetten tussen de velden moeten worden opgehangen.
De jeugdspelers gaan tellen en de senioren spelers gaan fluiten. Na de jeugdwedstrijden
mogen de jeugdspelers naar huis toe.
Voordat de wedstrijden van de jeugd beginnen even snel de teams hun eigen ballen laten
verzamelen.
Teams vullen zelf het DWF in. De scheidsrechter controleert dit met behulp van zijn
smartphone en eigen Nevobo inloggegevens.
Scheidsrechterfluitjes graag zelf meenemen van huis. Mocht je hem vergeten zijn liggen er
een aantal reserve fluitjes in de eerste kast op het middelste veld (bij de
scheidsrechtersstoelen).

Sponsoring:
-

De banners worden klaar gezet langs de muur achteraan in de zaal. (niet voor de
nooduitgangen plaatsen). De banners staan allemaal bij de scheidsrechtersstoelen.

Na de jeugdwedstrijden en start senioren wedstrijden:
-

Het op de juiste hoogte hangen van de senioren netten.
Eventueel het opbouwen van het veld in de Rijnlands zaal als er een 4e team laat speelt. We
kunnen de zaal pas in om 21.00 uur. Om 21.15 uur start de wedstrijd.
De senioren spelers zullen de wedstrijden tellen van de senioren wedstrijden.

Na de senioren wedstijden:
-

Opruimen van het veld.
De palen terug leggen op de palenkar.
Sponsor banners opruimen en terug in de middelste kast leggen op het middelste veld.
Spullen die zijn blijven liggen in de zaal zoals flesjes weggooien.
Gevonden kleding en andere spullen afgeven bij de receptie.

Nethoogte
Nethoogte en veldafmetingen bij de jeugd

Klasse
A-jeugd Top- en Hoofdklasse
A-jeugd 1e en 2e klasse
B-jeugd Top- en Hoofdklasse
B-jeugd 1e en 2e klasse
C-jeugd Top- en Hoofdklasse *
C-jeugd 1e en 2e klasse***
CMV Niveau 6 Hoofd-, 1e en
2e klasse
CMV Niveau 5 Hoofd-, 1e en
2e klasse

Nethoogte
Jongens
2,43 m
2,43 m
2,30 m
2,24 m
2,15 m
2,05 m

Nethoogte
Meisjes
2,24 m
2,24 m
2,24 m
2,15 m
2,15 m
2,05 m

Veldafmeting

2,00 m

2,00 m

6x6 meter

2,00 m

2,00 m

6x6 meter

9x9 meter
9x9 meter
9x9 meter
9x9 meter
9x9 meter
7x9 meter

* Er wordt gespeeld volgens de spelregels zoals bij de A en B-jeugd.
** Er worden binnen de CMV-competitie alleen mixpoules gevormd.
*** Sprongopslag toegestaan, service dient plaats te vinden achter de achterlijn, na 3x
serveren verplicht doordraaien.

