
Werkzaamheden 
aanwezigheidsdienst zaterdag
Let op: houd onderstaande volgorde aan

• Sleutels ophalen en inleveren bij Ab Bakker, H.M. van Randwijklaan 20 te Middenbeemster, 
tel. 683559. Dit kan vrijdag tot 19.00 uur ’s avonds. Graag onderling afspreken wie op 
vrijdagavond de sleutel voor de aanwezigheidsdienst ophaalt. 

• De ochtenddienst start om 8.00 uur. De middagdienst start om 11:30 uur.
 
• Openen van de toegangshekken.
 
• Open maken van de kleedkamers.
 
• TV in de hal bij de kantine aanzetten. Hierop wordt de slideshow getoond, waar o.a. de veld- 
en kleedkamerindeling op vermeld wordt.
 
• Neerzetten van de pupillendoelen en voor de wedstrijden van de JO08 JO09 en JO10 de 
velden uitzetten met hoedjes. De hoedjes zijn te vinden in het ballenhok in het Breve gebouw. 
Afmeting van de velden zie onderstaand en hangt ook op het bord in het wedstrijdsecretariaat.
 
• Plaatsen van de cornervlaggen op de velden die de speeldag gebruikt gaan worden.
 
• Desgewenst kan door een team gebruik gemaakt worden van de kleedkamersleutel. 
Hiervoor dient een borg van € 10,-- te worden voldaan of bijv. een autosleutel als borg worden 
afgegeven. Dit kan alleen als de kleedkamer niet tegelijkertijd door een ander team
gebruikt wordt.
 
• Voor elke wedstrijd limonade klaarmaken en neerzetten in de kleedkamers voordat 
de rust van de wedstrijden aanbreekt. De limonade en bekers staan in keukenkastje in 
wedstrijdsecretariaat plus instructie.
 
• Tijdens de wedstrijden blijft een lid van de aanwezigheidsdienst in de directe omgeving 
van het wedstrijdsecretariaat cq. kleedkamers zodat de “boel” niet onbeheerd wordt achter 
gelaten.
 
• Er op toezien dat er geen vernielingen worden aangericht.

 
NA DE WEDSTRIJDEN:
 
• de pupillendoelen moeten op zaterdag na de pupillenwedstrijden weer in de daarvoor 
bestemde inhammen worden gezet. Het doel linksvoor (bij de Beemsterhal) heeft geen inham. 
Dit doel moet achter het hek worden geplaatst. Dit kan via het lage hek aan de zijkant van het 
veld.
 
• Cornervlaggen van de velden halen en opbergen in het Breve gebouw en dit gebouw 
afsluiten.
 
• Grensrechtervlaggen opbergen in de kast op het wedstrijdsecretariaat.
 
• Alle kleedkamers nalopen: waar nodig aanvegen, ramen sluiten en licht uit, daarna op slot 
doen.

• Gang en hal bij de trap aanvegen.

• In WC’s en gang licht uitdoen.

• Het wedstrijdsecretariaat schoon achterlaten (ook het aanrechtblok). Waterkoker uitzetten, 
limonadekannen schoonspoelen en terugzetten in keukenkastje. Koelkast goed dicht.

• Aan het eind van de ochtenddienst de sleutels overdragen aan de middagdienst of, als er 
geen middagprogramma is, de sleutels terugbrengen naar het sleuteladres. 

• Natuurlijk: de toegangshekken sluiten.

Scheidsrechters:      Johan Hopman 06-23232260
Wedstrijdsecretaris jeugd:   Willem van de Griendt jeugd@svbeemster.nl
Jeugdcommissie:      Willem van de Griendt 06-50601376

Rol arbitrage
Spelbegeleider bewaakt de 
voortgang van het spel

Onder 8, 9 en 10

Handen schudden 

Positief stimulerend 
langs zijlijn
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42,5m x 30m
 

O.8/O.9:  2 x 20 minuten
O.10: 2 x 25 minuten
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INFORMATIE AANWEZIGHEIDSDIENST
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Rol arbitrage
De wedstrijd staat onder leiding 
van een pupillenscheidsrechter

Onder 11 en 128 tegen 8 64m x 42,5m
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Rust na 30 min
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POSITIE TRAINERS, SPELBEGELEIDER EN OUDERS LANGS HET VELD
De posities van de trainer, de spelbegeleider/scheidsrechter en de ouders langs het veld kunnen van invloed zijn op het spelplezier 
van spelers. In deze leeftijdscategorieën draait het vooral om het plezier van de spelers en de individuele ontwikkeling op het veld, 
zonder dat spelers onnodige druk en instructies van buitenaf krijgen. Om dit spelplezier optimaal te stimuleren en daarnaast een veilige 
wedstrijdomgeving te creëren adviseert de KNVB de volgende posities langs het veld:

· Trainers: samen met de medespelers op minimaal 2 meter van de veldbelijning
· Ouders/supporters: buiten de veldomheining of op minimaal 4 meter van de veldbelijning.
· Spelbegeleiders: aan de lange zijde van het veld, aan de kant van de trainers om eventueel wmakkelijk met elkaar te overleggen.
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Optie 4: 1 veld 8 tegen 8 en 2 velden 6 tegen 6 (met losse doelen)
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: 

Trainers/coaches
 + wissels

Spelbegeleider 
(bij 6 tegen 6)

Ouders

Alternatieve plaats 
ouders wanneer 
andere plaats geen 
mogelijkheid is

OPTIE 1: 4 velden 6 tegen 6 OPTIE 2: 1 veld 8 tegen 8 en 
2 velden 6 tegen 6 (met losse doelen)

OPTIE 3: 2 velden 8 tegen 8 
(met losse doelen)

Gesponsord door: .nlGIGANTISCH
Kasten, deuren, kinderkamers, keukens, trappen en meer!


