Info voor de as. weekenden
De competitie begint in principe pas op 20 april, maar we hebben twee teams die zelfs een week
eerder beginnen. Op vrijdag en zaterdag spelen respectievelijk de D1 en de B1. Hieronder ziet u
de aangewezen scheidsrechters en de terreinfunctionarissen van de eerste speelweekenden. De
fysieke Nijskoer ontvangt u vanaf aanstaand weekend / volgende week!

Datum

Tijd

Wedstrijd

Accommodatie Scheidsrechter

Sportcomplex
Garyp
Sportcomplex
13-4-2019 12:30 Vlug & Vaardig (G) B1 - Wez Warber en Fluch B1 Garyp

Terreinwacht

Mathilde vd Zee

Bea de Boer

Eelco Herder

Grietje Herder

vr 12-4-2019 18:30 Vlug & Vaardig (G) D1 - Boelenslaan/It Fean D1

Datum

Tijd

Wedstrijd

20-4-2019 15:30 Vlug & Vaardig (G) 1 - Flamingo's 1
20-4-2019 14:10 Vlug & Vaardig (G) 2 - Flamingo's 2
20-4-2019 12:30 DWA/Argo A1 - Vlug & Vaardig (G) A1
20-4-2019 13:00 Vlug & Vaardig (G) D1 - DTL D1
20-4-2019 11:00 De Granaet D1 - Vlug & Vaardig (G) D2
20-4-2019 12:00 Vlug & Vaardig (G) E1 - Harkema E1
20-4-2019 11:00 Vlug & Vaardig (G) F1 - WIK '34 F1

Accommodatie
Sportcomplex
Garyp
Sportcomplex
Garyp
Kunstgrasveld,
Winsum GN
Sportcomplex
Garyp
Tolhuispark
(veld) Dokkum
Sportcomplex
Garyp
Sportcomplex
Garyp

Scheidsrechter

Terreinwacht

RIJDERS: KOOTSTRA, JELSMA, PLANTINGA
LP Nieuwenhuis

Jolanda Hoogenboom

RIJDERS: VD ZEE, MEEREMA, J. DE BOER
opleiding

Klaas Jan Pander

opleiding

Klaas Jan Pander

Werkzaamheden terreinwacht:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De coach van het eerst spelende team opent de accommodatie.
VenV-vlag in de mast hangen.
Ontvangen bezoekende teams en toewijzen kleedbox.
Vrijdagavonds en zaterdagsmorgens koffie zetten voor de begeleiders van de jeugdteams. Koffie zetten voor de
scheidsrechter (+ begeleider), als hier behoefte aan is.
Verzorgen thee en toebehoren in de pauzes van de wedstrijden.
± 10 minuten voor de pauze thee halen, thee inschenken voor spelers en scheidsrechter + eventuele
begeleider. Na de pauze bekers en de theeketel meteen terugbrengen – voor de volgende wedstrijd –
Voor de jeugdteams – tot en met B’s – dient er limonade i.p.v. thee klaargezet te worden. Limonade en bekers
zijn te vinden in de bestuurskamer.
Tussentijds aanvegen kleedboxen en vervangen vuilniszakken – indien nodig
Aanvegen tegelpad voor de kleedboxen.
Toezicht op de gebruikte materialen, ook na afloop van de wedstrijden.
Alle gebruikte ballen, korven en lijnen terug in de berging.
Aan het eind van de dag de V en V-vlag weer naar beneden halen.
Ervoor zorgen dat de accommodatie op slot gedaan wordt (kan ook door spelers laatst spelende team)
Het opruimen van de velden en het schoonmaken en afsluiten van de boxen is en blijft het werk van het laatst
thuisspelende team.

Sche

