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VERSIE 4, 14-07-2015

INLEIDING
Het draaien van een avond wedstrijdleiding binnen de BBVF‐competitie kan in 6 hoofdtaken worden ingedeeld:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Het klaarleggen van de wedstrijdformulieren voor het invullen door de spelende partijen.
Het controleren of de op de wedstrijdformulieren ingevulde spelers zijn geregistreerd m.b.v. het
smoelenboek.
Het controleren of de wedstrijden op tijd starten.
Het innemen (en controleren) van de wedstrijdformulieren na de wedstrijden.
Het controleren van het opruimen van de zaal na afloop van de speelavond.
Het doorgeven van de uitslagen aan de competitieleiding (via de website van de BBVF)

De wedstrijdleiding moet uiterlijk om 20.00 uur in de sporthal aanwezig zijn. De BBVF‐koffer met daarin alle
benodigde wedstrijdformulieren, plankjes, fluitjes enz. wordt door een medewerker van het Sportiom op
maandagavond in de EHBO‐ruimte neergezet (meestal op de stretcher). Mocht deze koffer niet in de EHBO‐
ruimte aanwezig zijn (en nergens anders te vinden), loop dan even naar de receptie van het Sportiom en vraag
even na of de koffer al is klaargezet. Let op: de EHBO‐ruimte heeft een draaiknop aan de buitenzijde; deze ruimte
is nooit op slot.

Stap 1: klaarleggen van de wedstrijdformulieren
In de BBVF‐koffer liggen enveloppen met daarin de wedstrijdformulieren en een uitslagenbriefje. Voor elke
wedstrijddag is er 1 envelop. Leg de juiste wedstrijdformulieren klaar op de wedstrijdtafel, om in te worden
gevuld door de spelende teams.

Stap 2: controle van de wedstrijdformulieren
Nadat de spelers op het wedstrijdformulier zijn ingevuld moet worden gecontroleerd of de ingevulde spelers ook
daadwerkelijk geregistreerd zijn bij de BBVF. In de zilvergrijze insteekmap in de koffer zit het 'smoelenboek' van
de BBVF, waarin alle geregistreerde spelers staan vermeld. Alleen als een speler op deze lijst voorkomt mag hij
meespelen in wedstrijden binnen de BBVF‐competitie.
Bij de controle van de spelers moet de wedstrijdleiding op het wedstrijdformulier een vinkje achter de naam van
de betreffende speler zetten (in de kolom '') wanneer deze speelgerechtigd is. Omdat een speler uit een lager
team mag invallen in een hoger team, kan het voorkomen dat een speler niet in de spelerslijst van het team staat
vermeld. Als het goed is wordt dit bij het invullen van het wedstrijdformulier aangegeven door een teamcode
achter de naam van de speler. Zoek de speler dan vervolgens op bij het lagere team waar hij staat geregistreerd,
en vul de datum van de invalbeurt en de teamcode (H1, H2 enz.) van het team waar hij invalt in achter zijn naam.
Wanneer een speler niet voorkomt op de spelerslijst van het betreffende team, en ook niet op de spelerslijsten
van lagere teams van dezelfde vereniging, dan is de speler niet speelgerechtigd en mag daarom niet meespelen.
Het zou voor kunnen komen dat een speler onlangs is aangemeld en dat deze nog niet is verwerkt door de
spelersadministratie. Achterin de map met het smoelenboek zitten een aantal formuliertjes die in deze situatie
gebruikt kunnen worden. Wanneer een dergelijk formuliertje wordt ingevuld kan deze aan het einde van de
avond gewoon bij de ingevulde wedstrijdformulieren terug in de envelop van de speeldag gestoken worden. Bij
het doorgeven van de uitslagen via de website graag in het opmerkingenvak aangeven dat een formulier is
ingevuld en om welke speler(s)/speelster(s) het gaat.
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Stap 3: controle starttijd wedstrijden
De wedstrijden van de vroege speelronde moeten uiterlijk om 20.30 uur gestart, om te voorkomen dat het
wedstrijdprogramma uitloopt. De wedstrijdleiding moet hierop toe te zien en moet de in gebreke blijvende teams
tijdig waarschuwen wanneer dreigt dat dit niet gehaald wordt (bijv. wanneer het veld lange tijd nog niet gereed
is). Wanneer de teams hieraan geen gehoor geven moet hiervan melding worden gemaakt bij het doorgeven van
de standen aan de competitieleiding, in het vak 'opmerkingen' (zie stap 6). De late speelronde moet uiterlijk om
21.45 uur starten, om op tijd klaar te zijn voor het einde van de huurtijd (23.00 uur). Om 23.00 uur moeten de
wedstrijden zijn afgelopen én de velden zijn opgeruimd. Wanneer de wedstrijden van de vroege speelronde
uitlopen, kunnen de teams van de late speelronde hun warming‐up naast de velden uitvoeren, zodat meteen kan
worden gestart met het inslaan. Wanneer wedstrijden zijn uitgelopen is het niet de bedoeling dat de
scheidsrechters eerst nog uitgebreid gaan douchen...

Stap 4: innemen en controleren van de wedstrijdformulieren
Na afloop van de wedstrijden worden de wedstrijdformulieren door de scheidsrechters terug ingeleverd bij de
wedstrijdtafel. Het is de taak van de wedstrijdleiding om deze in te nemen en te controleren of het
wedstrijdformulier juist is ingevuld. De uitslagen kunnen overgenomen worden op het uitslagenbriefje wat in elke
envelop te vinden is. Dit uitslagenbriefje heb je nodig bij stap 6… De ingevulde wedstrijdformulieren kunnen terug
worden gestopt in de BBVF‐koffer.

Stap 5: controle van het opruimen van de zaal
Wanneer de laatste wedstrijden zijn afgelopen moeten de spelende teams zelf hun velden afbreken en de zaal
opruimen. De wedstrijdleiding moet er op toezien dat dit ook daadwerkelijk gebeurd. De wedstrijdleiding verlaat
als laatste de zaal en controleert of alles netjes is opgeruimd. Na afloop van de speelavond kan de BBVF‐koffer
weer teruggezet worden in de EHBO‐ruimte, op de stretcher. De medewerkers van het Sportiom bergen deze dan
op.

Stap 6: uitslagen doorgeven aan de competitieleiding




Ga naar het uitslagenformulier op de website van de BBVF: www.bbvf.nl/uitslagenverwerking
Er opent zich nu een formulier (zie onderstaande afbeelding), waar de uitslagen van de gespeelde
wedstrijden ingevuld kunnen worden. Het invullen hiervan neemt ongeveer 5 minuten in beslag.
Je kunt met behulp van de Tab‐toets op je toetsenbord door de velden van het formulier lopen. Bij het
invullen van de uitslagen springt de cursor automatisch verder wanneer het maximale aantal karakters is
ingevuld in het veld.
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Ter controle wordt de mail die aan de competitieleider wordt verstuurd ook verstuurd naar het mailadres wat je
in het formulier hebt ingevuld. Mocht je deze controlemail niet ontvangen, dan kun je er van uitgaan dat ook de
competitieleider deze mail niet heeft ontvangen. Stuur dan even een mail naar competitieleiding@bbvf.nl, want
wellicht is er iets mis gegaan met het formulier op de website.
Je taak als wedstrijdleiding zit er hiermee op. Namens alle spelers en speelsters van de BBVF: bedankt voor je
inzet!

ANTENNES
De antennes voor de volleybalnetten zijn te vinden in de EHBO‐ruimte. Links achter de deur is hiervoor een
kunststof koker aan de wand gemonteerd.

SCOREBORDEN
In het verleden is het een enkele keer voorgekomen dat er onvoldoende scoreborden in de sporthal aanwezig
waren omdat andere huurders deze niet op hun plaats hadden teruggezet. Voor deze gevallen liggen in de BBVF‐
koffer een aantal papieren scorestroken, waar de stand op bijgehouden kan worden.

VERWONDINGEN
Voor kleine verwondingen zoals schaaf‐ en snijwondjes zit in de BBVF‐koffer een kleine verbanddoos met
pleisters, wondgaas en dergelijke.
Ernstigere verwondingen en andere ongevallen moeten altijd worden gemeld aan de receptie van het Sportiom.
Onder de medewerkers van het Sportiom zijn diverse gediplomeerde EHBO’ers. De receptie is bereikbaar via de
telefoon in de EHBO‐ruimte. Bij deze telefoon hangt ook een telefoonkaart met de belangrijke telefoonnummers.

CONTACTGEGEVENS COMPETITIELEIDER
In noodgevallen (alleen wanneer je er echt niet meer uitkomt – probeer eerst gezond verstand…) kun je tijdens
een speelavond contact opnemen met de competitieleider van de BBVF, Stefanie van der Wee, tel: 06‐81035301.
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