Gebruikershandleiding
Wedstrijddag veld
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Trainers openen kleedkamers, en doen hierbij de benodigde lampen aan.
Het licht in de gang is belangrijk, hiermee wordt de boiler ingeschakeld.
Trainers zien toe op het juiste gebruik en zorgen voor orde en netheid van hun team.
Het eerste team van de zaterdag hangt de TOP-vlag en de NIJWA-vlag op. De vlaggen
liggen in de bestuurskamer
Het scorebord moet worden geactiveerd, zie gebruikershandleiding, in de kantine map
Gebruik zo nodig de veldverlichting. Doe deze op tijd aan, zodat de overgang licht
donker minder invloed heeft.
Coaches/aanvoerders/veldcommissarissen zijn het eerste aanspreekpuntvoor
bezoekers, en dan met name de scheidsrechters, en dus de gastheer/vrouw namens
T.O.P.. Verwelkom hem/haar namens T.O.P. en wijs de kleedkamer. Voor
scheidsrechters van buitenaf is er een consumptie bonnen beschikbaar, deze zitten in
de spelersmap
In de kleedkamers bij binnenkomst hangt 1 kleine verbandtrommels, ook achter de bar is een
verbanddoos voor kleine zaken. Voor grotere blessures eerst koelen en dan naar de
huisartsenpost / EHBO.
Het rode krat met daarin de reservepasjes, verschillende formulieren en programma
staat in de kast in de bestuurskamer
Tijdens de wedstrijden zijn er vier korfbalballen beschikbaar. Worden de ballen niet
meer gebruikt worden ze direct terug gelegd in het ballenhok
De Vaste paal met de letter R staat aan de rechter kant (gezicht naar de Flierdijk), De
paal met de streep staat links (gezicht naar de Flierdijk).
Voor kleinere velden de lintenrol gebruiken bestemd voor het kunstgras (staat er op),
deze kunnen aan de daarvoor bestemde ogen worden gehaakt, let op er zijn meerdere
ogen voor de verschillende velden.
Voor een graswedstrijd legt het team zelf het veld uit, de lintenrollen staan rechts
achterin de berging, op elke rol staat welk veld er op zit.
Gebruikte spullen weer terug op de plek.
o
Ballen in het ballenrek in de berging.
o
Korven in het korvenrek in de berging.
o
Palen op de stelling aan de zijkant van de berging.
o
Standaarden in de dug-out onder de banken.
o
Grasstandaarden onder de stelling aan de zijkant van de berging.
o
Lintenrol terug op de plank in de berging.
o
Veldverlichting direct na een wedstrijd uitzetten.
o
Scorebord uitzetten en opruimen. Zie handleiding in de tweede la van het
kastje, links bij binnenkomst van de kleedkamers.
o
Caravan terugzetten.
o
TOP-vlag en de NIJWA-vlag opruimen.
Laat het veld netjes achter; neem flesjes en ander afval mee.
Deponeer achtergebleven kledingstukken in de kledingbak in de berging.
Het laatste team sluit de accommodatie af. Zie Gebruikershandleiding Kleedkamers,
Berging & Materialen
Meld eventuele gebreken aan bestuurslid accommodatie.
Bovenstaande regels niet alleen zelf opvolgen, maar ook controleren of anderen dat doen.
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