Jeugdafdeling avv Columbia
Instructie uitzetten pupillenveldjes O8 t/m O10
De O8, O9 en O10 teams spelen hun wedstrijden op een “kwart” veld. Deze veldjes moeten
met de hand worden uitgezet met behulp van afbakenschijven. Hiervoor wordt veld 3
gebruikt.
Juniorenspelers uit de O19 en O17 teams worden voor deze taak in duo´s ingeroosterd. De
dienst begint om 08.00u. Per wedstrijddag zijn er meestal 3 of 4 veldjes nodig.
De zijlijn van het grote veld is de enige lijn die we
kunnen gebruiken en dient als zijlijn van de kleine
veldjes. Als hulpmiddel zijn een aantal gekleurde
herkenningspunten in het gras geplaatst waardoor
zichtbaar is op welke plekken de overige “lijnen”
uitgezet moeten worden. Behalve de blauwe
herkenningspunten zijn ook de volgende punten
belangrijk voor het uitzetten van alle “lijnen”
1. De vijf meter lijn voor de grote doelen vormt
een deel van de achterlijn van de kleine
veldjes
2. De doelpalen van de grote doelen geven aan
waar de zijlijn van de kleine veldjes ligt.
Volgorde van werken
Zet eerst de pupillendoeltjes op de juiste plek. Bij de
middenlijn zet je het doel met de achterkant op de
middenlijn en de gekleurde spot komt aan de voorkant
precies in het midden van het doel. Aan de zijkanten zet je
het doel zodanig dat de gekleurde spot aan de voorkant
precies in het midden zit. Voor het verplaatsen van de
doeltjes zijn twee handige karretjes beschikbaar die ergens
op het veld staan.
Daarna ga je de lijnen van elk veldje uitzetten. Gebruik hiervoor de afbakensets die in de
keuken van het sponsorhome staan. Gebruik per veldje dezelfde kleur hoedjes zodat
duidelijk is welke lijn bij welk veld hoort. Op de zijlijn van het grote veld worden geen
afbakenhoedjes gelegd.
De afbakenschijven worden om de 5 meter op
het gras gelegd en dienen een rechte lijn te
vormen.

.

De juniorenspelers die ingepland staan voor de terreindienst ruimen na afloop de hoedjes
weer op.

