
   
   

                                                          
 

 

HANDLEIDING COMMISSIEKAMER SEIZOEN 2022-2023 
 

Welkom en wat fijn dat je de commissiekamer wil bemannen! Een plek waar erg veel samenkomt 

en het belangrijk is dat altijd iemand aanwezig is met een positieve instelling!        

Het doel van de commissiekamerbezetting is om te ondersteunen bij de voorbereidingen van de 
wedstrijddag, het welkom heten van gasten en scheidsrechters en het beantwoorden van 
eventuele vragen.  

Er zijn 3 shifts voor de commissiekamerdienst: Shift 1 (8:00-11:00 uur), Shift 2 (11:00-14: 00 uur), 
Shift 3 (14:00-18: 00 uur) 

De shifts worden verzorgd door ouders van de JO11 t/m JO19. Eén persoon per shift is 
voldoende. 

Als het eerste (Wippolder 1) thuis speelt nemen zij de commissiekamerdienst van 14:00 t/m 
18:00 uur voor hun rekening.  

De indeling is terug te vinden op de website van SV Wippolder (www.SVWippolder.nl 
actueel>wedstrijdschema>rooster voor bar en commissiekamer).  

Als alle wedstrijden zijn afgelast of als er geen wedstrijden worden gespeeld, hoeft er geen 
commissiekamerdienst te worden gedraaid. 

Op zaterdag van 8.00-10.00 uur is er een lid van het kader aanwezig om te ondersteunen bij het 
opstarten van de wedstrijddag. Zij regelen ook eventuele afgelastingen. 

Kom je ergens niet uit, bel gerust hoofdcoördinator Jessica Oosterhof (06-53941622) 

 

WELKOM HETEN VAN DE COÖRDINATOR/COACH VAN GAST- EN THUISTEAMS  

• Je geeft informatie over het speelveld en kleedkamer voor zowel thuis- als uit-team (info 
staat op beeldscherm en op print). 

• Indien de shirts van het thuisteam en gastteam teveel op elkaar lijken geef je het thuisteam 
een set hesje mee (liggen per groepering in de middelste kast) 

• De sleutels van de kleedkamers mogen NIET worden meegegeven. Ze zijn open en worden 
niet afgesloten. 

• Het thuisteam moet zelf het veld uitzetten.  

• JO8 t/m JO12: De hoedjes en uitleg om de 6x6 (JO8 t/m JO10) of 8x8 (JO11 en JO12) 
wedstrijden uit te zetten liggen in de rechterkast. 

• JO13 t/m JO19: Het plaatsen van de hoekvlaggen. De vlaggen staan in het ballenhok. 

• Het thuisteam is zelf verantwoordelijk voor de wedstrijdbal; deze ligt niet meer in de 
commissiekamer. Er is in de commissiekamer wel een ballenpomp aanwezig. 

• JO8 t/m JO12: zij hebben hun wedstrijdbal in de teamtas. 

• JO13 t/m JO19: De wedstrijdbal ligt in het ballenhok. Elk team vanaf JO13 heeft de 
beschikking tot een druppel van het ballenhok. Anders is deze bevestigd aan het 
zogenaamde rode bosje (bij Lau).  



   
   

                                                          
 

AANSPREEKPUNT VAN SPELBEGELEIDER, EIGEN - OF KNVB SCHEIDSRECHTER  

Type scheidsrechters: 

1. De wedstrijden van de JO8 t/m JO12 worden begeleid door een jeugdspelers van de JO13 t/m 
JO19. Zij zijn ingedeeld om deze wedstrijden te fluiten/begeleiden. In het geval er geen 
jeugdspelers is gevonden, wordt een ouder gevraagd. Overigens loopt er vanuit de club in de 
ochtend altijd iemand rond die onze jeugdige begeleiders begeleidt. 

2. De wedstrijden vanaf de JO13 worden door eigen scheidsrechter van Wippolder gefloten.. In 
het geval er geen scheidsrechter is gevonden wordt een ouder gevraagd. 

3. Teams die in de A categorie (Hoofdklasse) uitkomen, namelijk de MO20-1, JO19-1 en JO16-1 
krijgen soms een externe scheidsrechten van de KNVB aangewezen. 

Welkom heten*: 

• Indien nodig, geef de scheidsrechters vanaf de JO13 grensvlaggen mee (in de rechterkast) 

• Indien nodig, geef de (KNVB-)scheidsrechter(s) een kleedkamersleutel. Deze sleutel hangt 
achter de bar. 

• Informeer de scheidsrechters/spelbegeleiders dat ze recht hebben op een gratis consumptie 
aan de bar. 

• Informeer, indien de KNVB scheidsrechter aanwezig is, de coach/coördinator van het 
desbetreffende team (MO20-1, JO19-1 of JO16-1). 

*Scheidsrechters van SV Wippolder kennen de weg binnen Wippolder en hebben meestal geen hulp nodig 

Na de wedstrijd: 

• Invullen van de uitslagen: De uitslagen worden op het papieren formulier bijhouden dat in de 
commissiekamer ligt. Dat doet de spelbegeleider/scheidsrechter. 

• Daarnaast zal de uitslag in het DWF formulier worden geregistreerd: De JO 8 t/m JO 19 teams 
maken gebruik van het digitale wedstrijdformulier (DWF) in de app WedstrijdZaken. Het 
thuisspelende team en het gastteam zijn samen verantwoordelijk voor het correct invullen 
van het DWF. De scheidsrechter is eindverantwoordelijk en tekent af. Bij de jongere teams 
kan dat ook door de teammanager of anderen worden ingevuld. Alle teammanagers van de 
JO 8 t/m JO 19 teams zijn in principe op de hoogte van het juist invullen van het DWF. 

BIJ ONGEVAL 

• De verbandtrommel staat boven op de keukenkastjes in de commissiekamer en in de kantine 
achter de bar. In de vriezer liggen icepacks. 

• De AED hangt in de gang (1e verd.) naast het scherm.  

• Brancard is aanwezig in verzorgingshok. Laat, indien mogelijk, ‘slachtoffer’ in verzorgingshok 
wachten op ambulance.  

• Bij ernstige ongevallen op het veld, bel direct 112 (ambulance). Zorg dat toegang naar veld 
vrij is van auto’s/fietsen en vang de ambulance op aan het begin van Sportpark. Voor niet 
spoedeisende vragen of problemen bel 0900-8844 (ambulance, politie, brandweer)  

AAN HET EIND VAN DE MIDDAG 

• Als de laatste wedstrijd is afgelopen en alle wedstrijduitslagen zijn gemeld zit de dienst erop.  

• commissiekamer de tafels opruimen/schoonmaken, vloer vegen en vuilniszak wisselen.  

• Het Wippoldergebouw wordt afgesloten door de persoon die afsluitdienst heeft. 


