
 

 

Instructies wedstrijdsecretariaat SDOO 

 

 
 
 
 
 
 
 
Voorbereiding 
1. Op de tafel staat een plastic bak. In deze bak zitten allerlei spullen die je straks nodig hebt. 
2. Haal alle sleutels van de kleedkamers (inclusief scheidsrechterskleedkamer 1 en 2). De 

sleutels hangen in het sleutelkastje achter de bar.   
3. Bij de bar kun je vragen naar een kan koffie en thee. Deze kun je in de bestuurskamer op tafel 

zetten. Dit is voor trainers en leiders van S.D.O.O. en de begeleiding van de UIT-spelende 
clubs.  

4. Leg voor de scheidsrechters de consumptiebonnen klaar voor na de wedstrijd (liggen in de 
plastic bak). 

5. Achter tegen de wand in de bestuurskamer staan soms tassen met reserveshirts. Op deze 
tassen ligt dan een briefje met een teamnaam erop. De reserveshirts moeten gedragen 
worden als de tegenstander een zelfde kleur tenue heeft als S.D.O.O. 
   

 
Wedstrijdschema 
In de plastic bak ligt een overzicht van het wedstrijdschema, inclusief de indeling van de 
kleedkamers. Hierin kun je lezen welke wedstrijden er gespeeld worden, welke clubs we gaan 
ontvangen en wie de scheidsrechter is. Het wedstrijdschema hangt ook in de gang naar de 
kleedkamers. In de plastic bak ligt ook een A3 vel met daarop de veldindeling.  
 
 
Gasten  

• Heet onze gasten welkom bij binnenkomst. Verifieer om welke club/team het gaat en check dit 
met het wedstrijdschema. Vraag ook aan alle teams (ook van S.D.O.O.) of ze de 
spelersopgave van hun team hebben ingevuld. 

• Biedt de leiding van de gasten (alleen de leider en trainer) koffie of thee aan. 

• Wijs de gasten even de weg naar de kleedkamer (loop even mee).  

• Let op: de kleedkamers blijven in de ochtend open. GEEF DEZE TEAMS SVP GEEN 
SLEUTELS MEE.  

• Vanaf 12.00 uur kan men de sleutel mee krijgen. BELANGRIJK: Als je een sleutel afgeeft zorg 
er dan voor dat de sleutel na de wedstrijd weer wordt ingeleverd. Het gebeurt maar al te vaak 
dat sleutels verdwijnen. 

• Soms moeten kleedkamers gedeeld worden. Geef in dat geval dat van tevoren duidelijk aan en 
loop eventueel even mee om ze een deel van de kleedkamer toe te wijzen.  

• Na afloop van de wedstrijd krijgen alle teams een kan limonade, af te halen in de kantine. De 
leider van het thuisteam zorgt hiervoor. Als juniorenteams in de pauze drinken willen kan dat 
ook (i.p.v. na de wedstrijd).  

• Soms zit er in een team een (of meerdere) meisje(s) die zich apart willen omkleden. Alternatief 
is dan eventueel een kleedkamer van de scheidsrechter.  

 
 
Scheidsrechter 

• Heet de scheidsrechter welkom en biedt thee of koffie aan. 



 

 

• Een scheidsrechter kan uit de plastic bak een fluit, stopwatch, boekje, pen en eventueel een 
gele en rode kaart pakken. Een tossmuntje moeten ze zelf evt. meenemen. Zorg ervoor dat ze 
hun spullen weer inleveren. Controleer dit goed s.v.p.!    

• Als de scheidsrechter zich wil omkleden zijn er 2 kleedkamers kamers beschikbaar. De vlaggen 
liggen in de kleedkamer. 

• De scheidsrechter heeft na de wedstrijd recht op drie consumptiebonnen (liggen in de plastic 
bak). 

 
Tijdens en na de wedstrijden / algemeen 

• Al eerder aangegeven, maar zorg dat de sleutels weer terug komen. Het komt regelmatig voor 
dat teams per ongeluk sleutels meenemen.  

• Zorg ervoor dat de leider of trainer de teamopgave en de uitslag invult in de 
Wedstrijdzaken App. 
 
Graag de uitslagen ook nog opschrijven op het wedstrijdschema. Voordat je weg gaat, maak 
dan s.v.p. een foto en app deze naar Lisette de Wild (06-40681005). 

• Als een SDOO team reserveshirts heeft gebruikt, dan hoeven deze niet gewassen te worden. 
Laat ze alle shirts terug doen in de tas of bak en plaats deze weer terug tegen de achterwand in 
de bestuurskamer. Deze worden dan later opgehaald en gewassen.  

• Check bij vertrek of kleedkamers schoon worden achtergelaten. 

• Check of kleedkamers tijdig vrij zijn voor nieuwe teams. Spoor teams aan om op te schieten als 
dit nodig is (via de leider). 

• Check of er geen rommel in de gang/toiletten ligt. 

• Niet voetballen in de gang. 
 
 

Voor de “ochtendploeg”: keer na de laatste wedstrijd van de JO8 t/m JO12 de doeltjes om en zet 
ze met de ketting en het slot vast aan het hek. Gebruik hiervoor evt. het sleuteltje (hangt in de 
sleutelkast achter de bar). Zie eventueel het A3 vel met de plattegrond, daar staat ook op waar de 
doeltjes teruggezet moeten worden. 
Voor de “middagploeg”: ruim aan het einde van de middag de bestuurskamer op zodat alles 
weer netjes is voor de volgende dag. 
 
 
Tot slot…… 

• Heb je vragen? 

• Zijn er problemen met een wedstrijd / gasten? 

• Lopen er zaken uit de hand….? 
…..schroom dan niet en neem contact op met het wedstrijdsecretariaat jeugd. 
 
Lisette de Wild: 06-40681005 (wedstrijdsecretariaat jeugd) 
 
 
Succes!  


