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Zaaldienst recreatieve volleybalavonden Spaarnehal Haarlem 

 

Als zaaldienst ben je verantwoordelijk voor een goed verloop van de avonden. Deze korte 

instructielijst helpt je daarbij.  

 

1. Zorg ervoor ruim op tijd aanwezig te zijn. Uiterlijk zeven uur. Twee kunnen meer 

dan een, mijn advies: kom met z'n tweeën.  

 

2. Neem het uitgeprinte speelschema en wedstrijdbriefjes mee. Ik stuur je die 

ongeveer een week van te voren.  

Let erop dat er nog wel eens wat gewijzigd wordt, print dus de laatste versie uit. 

 

3. Neem een laptop mee. Sla het door mij gestuurde schema op onder de naam 

“uitslagen dd/mm/jj”. In dit schema kan je tijdens de avond de uitslagen opslaan, en 

gemakkelijk zien wie wint en wie verliest. 

Daarna kan je deze sheet aan mij sturen, kilnieuwenhuizen@gmail.com , en aan 

de webmaster : reinier@bergweb.nl 

 

4. Ballen, plankjes, fluitjes, pennen en blanco wedstrijdbriefjes kan je bij Martin van het 

Zeelcafé ophalen. Daar lever je ze na afloop natuurlijk ook weer in.  

 

5. Maak kennis met de beheerder van de zaal, die zal je ook het gebruik van de tijdklok 

uitleggen. Meestal kan je hem in de zaal of in zijn kantoor bij de ingang vinden. 

Trek 2 minuten af van de speeltijd aan die op het speelschema wordt aangegeven, 

die heb je nodig als wisseltijd. 

 

6. Probeer op tijd te beginnen. Ook als niet alle teams klaar zijn zal je de klok moeten 

laten lopen, uiterlijk kwart voor 11 moet iedereen onder de douche staan. 

 

7. Begin twee minuten voor het wisselen met het omroepen van de nieuwe wedstrijden 

en scheidsrechters. Herhaal dit eventueel direct na de toeter, en maan zo nodig 

scheidsrechters om plaats te nemen op hun stoel. 

Je kan niet altijd wachten totdat iedereen zover is, soms zal je de tijd al moeten 

laten lopen. Laat het schema niet meer dan vijf minuten uitlopen, eventueel maak je 

speeltijd nog een minuut korter. 

 

8. Bij het starten van de klok roep je om: De klok loopt 

 

9. Geef rond een uur of 9 in overleg met Martin van het Zeelcafé (hij houdt bij wie al 

eerder de munt gehad heeft) de blauwe munt weg, goed voor een gratis drankje 

tijdens het toernooi in het Zeelcafé.  Voor het team dat je geholpen heeft, het 

team dat alles aan het verliezen is, het team dat voor het eerst meedoet.. verzin het 

maar.  
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10.  De excelsheet telt de punten voor je. Twee voor een gewonnen wedstrijd, een bij 

gelijk spel, nul bij verlies. Bij een gelijk aantal punten bepaalt het puntensaldo de 

volgorde in de ranglijst. 

 

11.  Maak voor 11 uur in het Zeelcafé de uitslagen bekend. De eerste twee teams van 

ieder veld hebben recht op een witte munt, goed voor een bittergarnituur. 

     

12.  Zelf mag je op kosten van de NevoBo koffie, fris en een biertje halen bij Martin. 

Eventuele hapjes zijn voor eigen rekening. Na afloop moet je hier wel een bonnetje 

voor tekenen bij hem. 

 

13.  Mail de eindstand aan mij en de webmaster :  kilnieuwenhuizen@gmail.com en 

reinier@bergweb.nl . 

  

14.  En verder: 

We spelen met minimaal twee dames per team 

Een speler serveert maximaal drie keer achter elkaar 

Er wordt niet gevoetbald 

Iedereen mag overal invallen, maar met name op veld 4 past de invaller zich aan 

aan het niveau van het veld.  Het moet leuk, sportief en gezellig zijn voor iedereen, 

de beginner en de ervaren volleyballer. 

 

15.  Je hoeft niks met betalingen te doen, dit loopt via de Nevobo of via mij.  

 

 

succes!   

 

 

Kil Nieuwenhuizen, uw coördinator 
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