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Aandachtspunten voor de toezichthoudende vereniging. 
 

  1. De toezichthoudende verenigingen worden verzocht om steeds met twee personen aanwezig te zijn. 
 
  2. Ten behoeve van de voorbereiding dient u 30 minuten (tenzij bij het betreffende toernooi anders 

vermeld staat) voor aanvang van de eerste wedstrijd in de zaal aanwezig te zijn. 
Meldt u zich bij de zaalbeheerder (indien aanwezig). 
 

  3. Indien de zaalbeheerder dit nog niet heeft gedaan, dan dient u de kleedlokalen in te delen. Bij de 
beheerder informeren welke kleedlokalen beschikbaar zijn. 

 
  4.  Controleer de kleedlokalen, sporthal e.d. voordat de jeugd er gebruik van maakt. Meld eventuele 

beschadigingen aan de beheerder. 
 
  5. Ontvang de teams en laat de wedstrijdformulieren invullen. Geef de leiders de nodige instructies en 

wijs hen er vooral op dat de jeugd niet rond gaat rennen. 
 
  6. Indien de zaal voor aanvang van de eerste wedstrijd bezet is, laat dan de teams (nog) niet in de zaal. 

Dit kan storend zijn voor de sporters die nog bezig zijn. 
 

  7. Laat de wedstrijdleiders na elke wedstrijd de juiste uitslag op het wedstrijdformulier invullen en 

ondertekenen. Ook de namen van de wedstrijdleider (of paraaf), de toezichthoudende vereniging en 
de leiders dienen te worden ingevuld. 

 
  8. Zijn er op- en/of aanmerkingen over een bepaalde wedstrijd, vermeld dit dan op het wedstrijdformulier. 
 
 .9. Controleer tijdens het speelprogramma en na afloop van de wedstrijden orde en netheid van de 

kleedlokalen (i.v.m. eventuele beschadigingen en/of rommel). 
 

10. Zorg voor rust in de speelzaal (dus geen rennen en geen balgebruik door de niet-spelende teams. 
 
11. De eerstgenoemde vereniging zorgt voor de wedstrijdbal (zie ook reglement artikel 21). 
 
12. De toezichthoudende vereniging zorgt voor het wedstrijdformulier / de uitslagenlijst. De  

toezichthoudende vereniging stuurt deze gegevens op de speeldag, ingevuld, per mail op naar de 

op het wedstrijdformulier genoemde persoon.. 
 
13. Mocht uw vereniging als toezichthouder om welke reden dan ook verhinderd zijn dient u voor een 

plaatsvervangende vereniging te zorgen. 
 
14. Mocht een team niet opkomen, laat dan de opengevallen tijd op eigen initiatief invullen (zie reglement 

artikel 17) 
 

15. Mocht u wat het programma betreft in tijdnood komen, kort het programma dan in !! 
 
16. De toezichthoudende vereniging houdt de stand bij en fluit voor het einde van de wedstrijd, indien er 

geen centrale tijdwaarneming is. 
 
17. De wedstrijdleider bij een wedstrijd zorgt zelf voor de scheidsrechtersfluit. 
 
18. Controleer de gebruikers van de zaal op het schoeisel. Sportschoenen met zwarte zolen zijn NIET 

toegestaan. 
 
19. Bestudeer de reglementen en de spelregels zeer goed.  
 
20. In gevallen waarin deze aandachtspunten niet voorzien, beslist de KNVB District Zuid 2 of haar 

vertegenwoordigers in de sporthal(len). 


