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Trainingen
Ben jij met je team de eerste die mag gaan trainen? Dan moet er
een aantal dingen gebeuren voordat je kan gaan trainen. De
ballenkasten kan je opendoen met de ballenkast sleutels. Deze
hangen in de sleutelkluis naast het invalide toilet, de code kan je
vinden in de groepsomschrijving van de trainers WhatsApp
groep.

Ballenkast
We hebben twee ballenkasten. Deze kan je openen met de ballenkastsleutels. Tijdens
wedstrijden dienen deze kasten op slot te zijn.
Indeling van de kasten
Speciale ballen ->

<- Dames ballen
Heren ballen ->
Trainers materiaal ->

<- Jeugd ballen ->

Wedstrijdkist ->>
<- Peanuts
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Opbouw van het veld
Trainingen op half veld
Jeugd tot en met onder 14 traint op half veld.
Trainingen op heel veld
Vanaf onder 16 is het niet toegestaan om partijtje op halve velden te spelen, vanwege de
veiligheid. Daarom hebben we in het trainingsschema ruimte gemaakt zodat je heel veld
hebt.
Na het training geven
We willen jullie vragen om na de training alle ballen en gebruikte materialen weer op de
juiste plek op te ruimen. Zodat de volgende trainer een opgeruimd veld heeft.
Laatste training
Ben jij de laatste die training geeft? Dan moet de zaal weer worden opgeruimd. Ballen weer
in de kast en de baskets helemaal omhoog.
Trainersmaterialen
Heb je iets gezien wat je kan gebruiken voor het training geven? Neem dan contact op met
de TC contactpersoon die is aangewezen voor jouw team. In de telefoonlijst kan je zien welk
TC-lid is aangewezen voor welk team, samen met hun bijbehorende nummer. Samen kunnen
we kijken of we dit kunnen aanschaffen.
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Wedstrijden
Mocht je met je team de eerste of laatste wedstrijd zijn in De Schans, dan moet er nog van
alles worden klaargezet of worden opgeruimd. Maar waar kan je wat vinden?

Opbouw van het veld
Jeugdwedstrijden
Dit is afhankelijk op welk veld je speelt. Voor de jeugd zal je veld 1 (aan de kant van de
kantine) klaar moeten zetten. Alle 6 de banken onder de hoofdbasket mogen bij de
middenlijn worden opgesteld. Op deze banken kunnen de teams plaats nemen. Achter deze
banken kunnen de twee verrijdbare tribunes worden geplaatst. Onder de klok komt de
wedstrijdtafel, deze vind je naast de linker ballenkast. Bij de wedstrijdtafel horen twee
stoelen, deze kan je naast de verrijdbare prullenbak vinden in het EHBO hok. De verrijdbare
prullenbak kan je tussen de tribunes neerzetten.
Spelen op grootveld
Speel je met je team de eerste wedstrijd op groot veld? Zet dan samen met het vorige team
het grote veld klaar. In totaal heb je 5 banken nodig, 2 opeen gestapelde banken per team
en 1 bank voor de wedstrijdtafel. De verrijdbare tribunes kunnen tegenover het thuis team
worden geplaatst, hou rekening met voldoende afstand tot de uitlijn. De verrijdbare
prullenbak kan je naast de wedstrijdtafel zetten.

Wedstrijdkist
De wedstrijdkist staat in de rechter ballenkast. Deze is te openen met de ballensleutel. In de
wedstrijdkist zitten de onderstaande materialen;
- 4 dames ballen
- 4 heren ballen
- Wedstrijdklok
- Bonusbordjes
- Balbezit pijl
- Verlengsnoer

Sportlink tablet

De tablet kan je vinden in de kantine in het meest linker keukenkastje bij de geldkluis. Ook
de oplader kan je hier vinden, het is handig om deze voor de zekerheid mee te nemen. Op
onze site kan je een uitleg vinden hoe de tablet werkt: https://forwodians.nl/uitleg-mdwf/
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Opruimen van het veld
Na de laatste wedstijd moet De Schans weer leeg zijn, als je samen met je team alles
opruimt is het zo gedaan!
Waar moet wat?
- Zet na de wedstrijd de klok weer op de tijd. (zie afbeelding!)
- Haal alle stekkers los van de klok, balbezit pijl en de tablet.
- Check of de wedstrijdkist weer compleet is;
o 4 dames ballen
o 4 heren ballen
o Wedstrijdklok
o Bonusbordjes
o Balbezit pijl
o Verlengsnoer
Als deze compleet is kan de wedstijdkist weer in de rechter ballenkast.
- De wedstrijdtafel mag naast de linker ballenkast worden gezet.
- De verrijdbare prullenbak en de stoelen mogen naar het EHBO hok.
- De verrijdbare tribunes mogen tegenover de ballenkisten worden gezet. Op de
onderkant vind je een afbeelding hoe deze moeten staan.
- Alle (6) banken mogen op elkaar worden gezet onder de hoofdbasket aan de kant
van het opberghok.
- Check of alle buitendeuren in de zaal dicht zijn.
- De tablet mag na het verzenden van de wedstijd uit worden gezet. Deze mag je
neerleggen in het meest linker keukenkastje naast de geldkluis, samen met de
bijbehorende oplader.
- Is de kantine nog open? Wil je deze en het voorraadhok afsluiten?
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Bediening van de klok
Hieronder een korte uitleg hoe de klok werkt. Wil je meer informatie? Vraag dan om een
uitleg bij je TC contactpersoon.

Aanzetten van de klok
Steek de stekker in het stopcontact, het bedieningspaneel zal oplichten. In het vakje
SPECIAAL zie je aan de rechteronderkant de knop KLOK/SCORE. Druk op deze knop, je zal
zien dat op het bedieningspaneel meer nummers gaan branden zoals de afbeelding
hierboven.
Speel jij de laatste wedstrijd? Wil je de klok dan weer terug zetten op de klokfunctie. Druk op
knop KLOK/SCORE, je zal zien dat op het bedieningspaneel alleen de tijd zal gaan branden.
Speeltijd instellen
Je kan de speeltijd instellen door op een van de 4 CORRIGEER knopjes te drukken.
Score toevoegen of verwijderen
Je ziet links en rechts op het bedieningspaneel THUIS en GASTEN staan. Hier zal de score
zichtbaar zijn. Door op + te drukken zal er een punt worden toegevoegd. Door op – te
drukken zal er een punt af worden gehaald. Na de wedstrijd kan je de score resetten door op
RESET SCORE te drukken. Gebruik de knop RESET TIJD niet, deze is ingesteld op 4 minuten.
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Time out’s bijhouden
Je kan de Time outs bij houden door bij THUIS of GASTEN op de knop TIME OUT te drukken.
Na half time (start 3de periode) moet je deze resetten. Dit kan door net zo vaak op de knop
TIME OUT te drukken totdat de rode lichtjes uitgaan.
Teamfouten / straftijd
Bij elke persoonlijke fout zal er een teamfout bij worden geteld op de tablet. Dit kan je
zichtbaar maken door bij THUIS en GASTEN de STRAFTIJD toe toevoegen. Dit kan door voor
THUIS op F2 te drukken. Bij GASTEN druk je op F4. Na elke periode moet je deze resetten.
Dit kan door voor THUIS op F3 te drukken. Bij GASTEN druk je op F5.
Periode instellen
Door op de knop van PERIODE te drukken veranderen de cijfers op het bord. Dit kan je niet
zien op het bedieningspaneel. Nadat de tijd is afgelopen, verandert het bord automatisch de
periode. Na half time (start 3de periode of voor de jeugd start 5e periode) moet je dus deze
veranderen naar de 3de of 5e periode.
Tijd starten en stoppen
Druk op de knop START/ STOP om de tijd te starten of te stoppen.
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Problemen of vragen
Hieronder vind je een korte FAQ met meest voorkomende uitdagingen.
De Schans is dicht

Probeer eerst het nummer te bellen wat op het raam is geplakt. Het kan even duren voordat
er opgenomen wordt. Mocht dit niet lukken neem dan contact op met Jelle van Werkhoven,
zijn nummer is te vinden in de telefoonlijst.
Waar kan ik de ballenkast sleutel vinden?

De ballenkast sleutel bevind zich in een sleutelkluis boven de witte brievenbus. De code van
deze kluis vind je in de groepsomschrijving in de Trainers Forwodians WhatsApp groep.
Zit je (nog) niet in deze app? Vraag dan aan iemand van de TC of die jou kan toevoegen.
De tablet stopt tijdens een wedstrijd

Het komt helaas wel eens voor dat de Basketball.nl app op de tablet stopt. Soms lukt het om
de laatste informatie terug te zetten. Lukt dit niet? Dan moet de wedstrijd verder worden
gespeelt op papier. Een papieren sheet vind je in de kantine in de meest linker keukenkastje
in een van de zwarte lades. Informeer de TC dat de wedstrijd is gespeeld op een sheet. Het
sheet kan je in de witte brievenbus deponeren.
Twee wedstrijden tegelijkertijd

Soms komt het voor dat we twee wedstrijden tegelijkertijd spelen. De tweede wedstrijdklok
kun je bovenin de rechter ballenkist vinden, deze kast is te openen met de ballenkast sleutel.
De tweede tablet kan je vinden in de meest linker keukenkastje naast de geldkluis.
Scheidsrechter / tafelaar komt niet opdagen

Het is erg vervelend als er iemand niet komt opdagen. Dit mag je doorgeven aan Ruben
Buijserd, Ruben is van de boete commissie. Je kan Ruben appen of mailen:
wedstrijd@forwodians.nl zijn nummer is te vinden in de telefoonlijst.
Andere vragen of problemen

Probeer eerst samen met scheidsrechters, tafelaars of ouders te zoeken naar een oplossing,
mocht dit niet lukken kan je contact opnemen met iemand vanuit de TC of het bestuur. Zie
de telefoonlijst voor de nummers.
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Telefoonlijst
Bestuur
info@forwodians.nl

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen lid
Algemeen lid

Jelle van Werkhoven
Lotte van der Hulst
Peter Dofferhof
Annet van der Putten
Yoeri van den Nouland

0653416773
0628422509
0652477217
0614539383
0628706483

Derk van Werkhoven
Ralph van der Horst
Maaike van der Putten
Jelle van Werkhoven

0634816509
0683903417
0641708184
0653416773

Derk van Werkhoven

0634816509

Technische Commissie
tc@forwodians.nl

Senioren, dames, heren, recreanten
Jeugd, x16, x18, x20
Jeugd, peanuts, x10, x12, x14
Algemeen
Wedstrijdcommissie
wedstrijdsecretaris@forwodians.nl

Wedstrijdsecretaris
tc@forwodians.nl

Scheidsrechter planner
Scheidsrechter planner

Philip Edelaar
Gerard Edelaar

Boetecommissie
wedstrijd@forwodians.nl

Boetecommissie

Ruben Buijserd
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