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Instructie wedstrijdtafel (achter de bar) 
 
Tijden 

 Team 1: 8.00 uur – 11.00 uur: 2 mensen bar, 1 wedstrijdtafel 
 Team 2: 11.00 uur – 14.00 uur: 2 mensen bar, 1 wedstrijdtafel 
 Team 3: 14.00 uur – 17.00 uur: 2 mensen bar/wedstrijdtafel 

 
Taken 
Als ‘wedstrijdtafel’ ben je de gastheer/vrouw van de club. Je zorgt voor de ontvangst van de gastteams en 
onze eigen teams. De wedstrijdtafel combineren we met de bar zodat we elkaar over en weer kunnen 
helpen. De ‘wedstrijdtafel’ is qua locatie dus ook achter de bar. Onderstaand de taken van degene die 
achter de bar ‘de wedstrijdtafel’ doet.  

 Opstarten wedstrijdtafel (8.00 uur):  
o Box voor wedstrijdtafel pakken (staat achter de bar) 
o Checken inhoud Box (zie onder Wedstrijdtafel Box) 
o Checken of lijst met scheidsrechters en telefoonnummers aanwezig is 
o Bordje ‘Wedstrijdtafel’ op de bar plaatsen en bordje ‘Wedstrijdtafel achter de bar’ op de 

oude wedstrijdtafel plaatsen 
 

 Ontvangst van teams gasten en WMHC:  
o Welkom heten  
o Afvinken  
o Aanwijzen welk veld ze spelen (zie onder Velden). Bij E en F teams aangeven of ze op A, 

B, C of D veld spelen 
o Aangeven dat ze evt. veld moeten opbouwen en/of opruimen (E en F teams) 

 
 Scheidsrechters: op het wedstrijdschema staan de namen van de scheidsrechters. Achter de bar 

is in een afgesloten ruimte een lijst te vinden met alle namen & telefoonnummers.  
o Scheidsrechters melden zich bij de wedstrijdtafel 
o Scheidsrechters van A en B jeugd en ouders die E en F fluiten, hesje en fluitje meegeven. 

Zorgen dat dit weer terugkomt in de Box.  
o Andere scheidsrechters hebben eigen shirts, fluitjes etc.  
o Bondscheidsrechters hebben recht op 2 consumptiebonnen en op kleedruimte 

(kleedruimte naast de instructieruimte in de kelder) 
o Indien 10 minuten voor aanvang wedstrijd de scheidsrechter nog niet aanwezig is, bellen 

(zie lijst met nummers). Indien nummer er niet op staat, kan je het nummer opzoeken in 
Lisa: inloggen via www.wmhc.nl, naar Zoeken (bovenin) en naam invoeren 

o Indien scheidsrechter niet aanwezig is, in samenspraak met coach, manager en ouders 
van betreffende team een scheidsrechter zoeken in/om het clubhuis. Als dit gebeurt, 
graag achteraf doorgeven aan scheidsrechters@wmhc.nl  
 

 Beantwoorden van vragen over o.a.: 
o Gevonden voorwerpen: op zaterdag zelf op oude wedstrijdtafel leggen en aan einde dag 

naar beneden brengen: aan het eind van de gang staat een houten kist voor gevonden 
voorwerpen 

o Invoeren van scores in Lisa is taak coaches en scheidsrechters; geen taak voor de 
wedstrijdtafel 
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o Bitjes: te koop achter de bar  
o Sticks te leen: achter wedstrijdtafel staat groot vat met sticks die je kan uitlenen 

 
 Overdracht:  

o Voor het volgende team overdragen van: stand van zaken scheidsrechters, aanmelden 
teams, gevonden voorwerpen etc. Lijst van scheidsrechters overdragen. 
 

 Afsluiten: 
o Na aanmelden van laatste teams kan wedstrijdtafel ‘dicht’. Graag lijst met 

scheidsrechters weer achter bar in afgesloten ruimte (weet Sven). Box sluiten en achter 
de bar opbergen. Instructie achter de bar leggen. Gevonden voorwerpen naar kist 
beneden in gang brengen. 

 
Velden 
WMHC heeft 4 velden: 

 

Ieder veld is opgedeeld in een A, B, C en D deel; dit is te vinden op de borden op het veld. 

Wedstrijdschema 
Wedstrijdschema komt te staan op de website; hier zijn we nog mee bezig. Tot die tijd wordt het schema 
als printje achter de bar gelegd. 
 

Wedstrijdtafel Box 
Inhoud: 

 Fluitjes (5) 
 Hesjes scheidsrechters 
 Instructie wedstrijdtafel 
 Consumptiebonnen bondsarbitrage 
 Telefoonnummers scheidsrechters achter de bar (i.v.m. privacy) 

 
Graag doorgeven aan jeugd@wmhc.nl als onderdelen ontbreken. 
 

EHBO  
Achter de wedstrijdtafel hangt een EHBO doos. Deze wordt regelmatig aangevuld; indien blijkt dat toch 
bepaalde spullen ontbreken, ook graag doorgeven via jeugd@wmhc.nl.  
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Winters weer of andere onvoorziene omstandigheden 

 Bij winters weer checkt de terreinmeester om 7.30 uur de velden en geeft dan door aan het 
wedstrijdsecretariaat als er niet gespeeld kan worden. Het wedstrijdsecretariaat zorgt er 
vervolgens voor dat betreffende teams op de hoogte worden gesteld. De informatie wordt ook zo 
snel mogelijk op de site geplaatst.  

 In het geval een tegenstander niet verschijnt, dit graag doorgeven aan het wedstrijdsecretariaat 
via wedstrijd.junioren@wmhc.nl zodat zij kunnen uitzoeken wat de reden was. 
 

Voor zaken waar jullie op zaterdag niet uitkomen, kunnen jullie contact opnemen met de 
Jeugdcommissie: Renée Zijlstra (06 8164 2468) of Marie-Ange Vaessen (06 3196 5495).  


