Taak van de terreinafgevaardigde.
We lezen eerst uit het reglement.
De terreinafgevaardigde moet tenminste 18 jaar oud zijn en kan geen andere officiële
functie uitoefenen tijdens de wedstrijd.
Taken van de terreinafgevaardigde:
- hij dient 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd aan de ingang van de zaal of
op het terrein aanwezig te zijn.
- hij zorgt voor de opvang van de officiëlen en de bezoekende ploeg en begeleidt hen
naar de kleedkamers
- hij is verantwoordelijk voor de scheidsrechters tot deze de accommodatie verlaten
hebben.
- hij voert de opdrachten, die hem door de eerste scheidsrechter opgelegd worden,
correct en onmiddellijk uit.

Hoe doen we dat nu praktisch?
-

-

-

-

voor de opvang van de scheidsrechter zorgt de zaalwachter meestal. Kijk toch eens
in de inkomhal of de scheidsrechter daar niet staat te wachten. De sleutel van de
kleedkamer wordt door de zaalwachter gegeven.
zorg ervoor dat je minstens een 45 minuten voor de wedstrijd bij de
scheidsrechter het wedstrijdblad gaat tekenen (rechts bovenaan). Vergeet je
licentie niet. Als de scheidsrechter je vraagt om een herkenningsband om je arm te
doen, dan kan je die in de drankkast vinden (ergens in een doos)
wie eerst een wedstrijd speelt en daarna terreinafgevaardigde moet zijn, gaat dus
best eerst tekenen en pas dan douchen.
help, indien nodig, de zaalwachter en de ploegverantwoordelijken met het
klaarzetten van de terreinen.(banken, stoelen, water, wisselbordjes alleen voor
senioren, scorebord, scheidsrechterstoel, ballen)
zorg ervoor dat de meetlat in het bereik van de scheidsrechter ligt (eventueel van
het ene terrein naar het andere brengen)
blijf tijdens de wedstrijd in de buurt van de terreinen. Meestal gebeurt er niets,
maar je weet maar nooit.
na de wedstrijd kan er misschien wel een bedankje af voor de scheidsrechter.

Nog even dit: als je over één of ander opmerkingen krijgt van de scheidsrechter(terecht of
niet), reageer dan rustig en probeer de zaak op te lossen. Indien dat opmerkingen zijn over
dingen die ook voor volgende wedstrijden in ’t oog moeten gehouden worden, meld dit dan
aan Karolien Barbé, dan kunnen we daar voor de volgende weken rekening mee houden.
En tot slot: bedankt voor je inzet.

