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Voor de wedstrijd:

Voor start Wat Toelichting

30 min Aanwezig Zorg dat je op tijd in de hal bent.

30 - 15 min

Spullen Haal bij de zaalwacht een klembord en wedstrijdformulier op.
Een fluit dien je zelf mee te nemen.

Introductie Ga naar het aangewezen veld en stel je vast voor.

Net Controleer de nethoogte en de positie van de antennes.

DWF Check de spelerskaarten met DWF + vul jezelf in als official en
ook de teller als teller.

Bal Vraag het thuis spelende team om met een bal te komen
waarmee ze willen spelen, laat die bal keuren door de
aanvoerder van het uitspelende team (niet verplicht).

15 min Toss Het uitspelende team mag als eerste kiezen (opslag/ontvangst
of speelveld), het thuisspelende team kiest de andere optie.

15 - 3 min Inslaan Ongeveer 3,5 minuten inslaan op buiten, 3,5 minuten inslaan
op midden/diagonaal en 2 minuten serveren.

3 - 0 min Overleg Teams mogen nog overleggen voordat ze het veld betreden.

Tijdens de wedstrijd:

Wat Toelichting

Fluiten Fluit duidelijk hoorbaar en geef met duidelijke hand en/of armgebaren (na
het fluiten) aan wie een punt krijgt. Het is niet meer verplicht om aan te
geven waarvoor het punt gegeven werd (je mag dat natuurlijk altijd doen als
je dat prettig vind). Bij vragen vanuit de teams moet je wel aangeven
waarvoor je hebt gefloten.

Time-outs Ieder team mag per set 2 time-outs van 30 seconden aanvragen.

Wissels Ieder team mag per set maximaal 6 keer wisselen.

Einde set Laat de teams van veld wisselen. Na 2,5 minuten fluit je de teams weer het
veld in.

Gelijk spel De aanvoerder van thuisploeg heeft nu de eerste keuze (opslag/ontvangst
of speelveld). Wanneer het eerste team 8 punten bereikt, moet er weer van
speelveld worden gewisseld.

Na de wedstrijd:

Je vult de setstanden van het wedstrijdformulier in het DWF in en controleert samen met de
aanvoerders de ingevoerde gegevens (eindstand, uitgekomen spelers en eventueel
straffen). Als alles klopt geef je akkoord onderaan het resultaatscherm. Je krijgt de melding
dat het succesvol is verzonden. Je brengt het wedstrijdformulier en het klembord weer terug
naar de zaalwacht. Hier krijg je een consumptiebonnetje.

Op de website staat ook een uitgebreide versie van wat van een scheidsrechter wordt
verwacht: https://vvab.nl/scheidsrechters/
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