Jeugdafdeling avv Columbia

Instructie terreindienst door juniorspelers

Om 08.00u aanwezig zijn










Het hek van parkeerplaats (met de loper) open maken en ook het hek bij veld 3 aan de zijde
van de weg. Daarnaast de buitendeuren (onder de tribune, kleedkamers 7 t/m 10 en
kleedkamers 5 en 6)
Wedstrijdballen klaar leggen. Wedstrijdballen zijn opgeslagen in de ruimte achter kleedkamer
5 en het slot van de buitendeur kan met de loper worden opengemaakt. Als je binnenkomt zie
je ongeveer recht voor je de twee rekken met daarin de wedstrijdballen. De sleutels van deze
rekken hangen in het sleutelkastje in de keuken van het sponsorhome.
Neem voor deze wedstrijddag de volgende ballen mee
o
ballen voor de wedstrijden Onder 8 en Onder 9(kleine ballen maat 4)
o
ballen (rood wit) voor de wedstrijden Onder 10, Onder 11
o
ballen(blauw wit) voor de wedstrijden Onder 12, 13 en Onder 15
o
ballen (goud wit) voor de wedstrijden Onder 17 en Onder 19
Als de wedstrijdballen (te) zacht zijn, dan deze oppompen (ballenpomp in ballenhok tussen klk
7 en 8. (instructie hangt bij de pomp)
Ranja maken. Alle teams krijgen voor in de rust ranja in de kleedkamer. Pak in de keuken van
het sponsorhome voor elke kleedkamer een maatbeker en vul die tot de maatstreep met
ranjasiroop. (jerrycan in onderste keukenkastje) Neem voldoende bekertjes mee en vul in de
betreffend kleedkamer de maatbeker verder met water. Zet de maatbeker met ranja en de
plastic bekertjes op een bank. Neem de loper mee om de kleedkamerdeur te openen en
nadien weer te sluiten.
Tijdstip

Kleedkamers

Aantal bekers



De volgende velden moeten worden voorzien van hoekvlaggen
o Veld ______
o Veld ______
o Veld ______
De hoekvlaggen voor de velden 2, 3 of 4 staan in het ballenhok
De hoekvlaggen voor veld 1 staan in de kast helemaal achterin de gang onder de tribune.



Als de wedstrijden op de kwart veldjes (veld 3) zijn afgelopen dan alle afbakenhoedjes (op de
houders) verzamelen en in het keukentje van het sponsorhome zetten. Soms komt het voor
dat er om 10.45u ook nog een wedstrijd op een kwart veld wordt gespeeld. In dat geval de
betreffende afbakenhoedjes na die wedstrijden ophalen en opbergen.



Na de wedstrijden de kleedkamers controleren of deze netjes zijn achtergelaten. Als het nog
smerig is dan dit zo snel mogelijk doorgeven aan de gastheer/-vrouw.

