
Zaalwachtschema seizoen 2020 - 2021  
Beste volleyballers van VC Drachten, SCS, Blok ’87 en HWHO, 

Dit seizoen (’20-’21) gaan we met z’n allen eenzelfde thuis- en uitprogramma spelen (op een paar 
keer na). Dat betekent dat we gezamenlijk onze thuiswedstrijden spelen en dat er op een aantal 
speelavonden (1e helC 3x, 2e helC waarschijnlijk 4x) zelfs 3 speelrondes op 1 avond zijn (19.00, 20.15 
en 21.30 uur voor respecJevelijk dames 5, HWHO H1 en SCS H3).  

De vier vroege wedstrijden vangen aan om 19.00 uur (zaal is beschikbaar vanaf 18.30 uur) en drie late 
wedstrijden starten om 21.00 uur. De compeJJe van SCS Heren 3 en HWHO is voor de 2e helC van 
het seizoen nog niet bekend, maar ik ga er vanuit dat zij hetzelfde schema volgen als in de 1e helC van 
SCS H2 en Blok ’87. 

Ik ben bezig geweest met het zaalwachtschema. In de afgelopen jaren was 1 team verantwoordelijk 
voor het goed opbouwen en weer helemaal aTreken van alle velden. Dit seizoen heb ik een verdeling 
gemaakt tussen zaalwacht bij aanvang van de wedstrijden en zaalwacht na afloop van de wedstrijden. 
Op deze manier hoeven de teams die vroeg moeten spelen na afloop niet nog uren te wachten en 
hoeven de teams die laat spelen niet zo vroeg aanwezig te zijn. 

Voor HWHO geldt een uitzondering, aangezien zij de tussenwedstrijd spelen. Zij hebben per 
speelhelC 1 maal zaalwacht waarbij ze de hele avond zaalwacht hebben. 

Nieuwe structuur bij zaalwacht

1. De teams die vroeg starten bouwen zelf hun veld op en 1 team daarvan (volgens schema) 
zorgt dat ook de tussenneWen worden/zijn opgehangen, de wedstrijdtafel wordt geplaatst en 
de zaalindeling en het scheidsrechterschema (te vinden in de wedstrijdtas achter de bar) op 
de wedstrijdtafel wordt gelegd. 

2. De teams die laat spelen breken zelf hun speelveld weer af en 1 team daarvan (volgens 
schema) zorgt ook dat de tussenneWen en de wedstrijdtafel weer terug worden geplaatst en 
dat de papieren in de wedstrijdtas worden gedaan en deze tas weer achter de bar ligt. Check 
op de zaal helemaal leeg is en ruim eventueel achtergebleven afval nog even op. 

3. Mocht het voorkomen dat (bijv. door het verzeWen van een wedstrijd) er na een vroege 
wedstrijd geen late wedstrijd volgt, dan breekt het team dat vroeg speelt ook het eigen veld 
weer af. 

4. Mocht het voorkomen dat er geen vroege wedstrijd is voorafgaand aan een late wedstrijd 
dan dient het team dat de late wedstrijd speelt het eigen veld op te bouwen en ook weer af 
te breken. 

Op 26 november spelen alleen SCS H2, SCS H3, Blok ’87 en HWHO  in het sportcentrum. SCS speelt 
thuis tegen HWHO om 19.00 uur en om 20.30 uur spelen H2 en Blok ’87 een thuiswedstrijd. Op die 
datum hoeC dus maar een ‘halve’ hal te worden opgebouwd. SCS H3 bouwt op, inclusief de 
tussenneWen, SCS H2 breekt het veld af. Blok ’87 moet haar eigen veld zowel opbouwen als aTreken. 
Degene die het laatst klaar is haalt dan ook de tussenneWen weg. Gezamenlijk wordt gezorgd voor 
het opbergen van de wedstrijdtafel en de papieren in de wedstrijdtas. 

Wedstrijdzaken@vc-drachten.nl
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Datum Zaalwacht aanvang Zaalwacht na afloop

2020 Vereniging Team Vereniging Team

17 september HWHO H1 HWHO H1

1 oktober VC Drachten D2 SCS H3

22 oktober Blok ’87 D1 VC Drachten D3

5 november SCS H1 SCS H2

19 november VC Drachten D5 VC Drachten D4

26 november SCS 
Blok ’87 (vld opb)

H3 
D1

Blok ’87 
SCS

D1 
H2

2021

14 januari HWHO H1 HWHO H1

28 januari VC Drachten D2 SCS H3

11 februari Blok ’87 D1 VC Drachten D3

11 maart SCS H1 SCS H2

18 maart Blok ‘87 D1 SCS H2

25 maart VC Drachten D5 VC Drachten D4

8 april VC Drachten D2 VC Drachten D3

zaalwacht
schema thuis/uit

D2 D3 D4 D5 SCS1 SCS2 SCS3 Blok  87 HWHO

17-sep V L L V V L V 20.15
24-sep

1-okt V L L V V L 21.30 V 20.15
8-okt

reserve 15-okt
22-okt V L L V V L 21.30 V 20.15
29-okt
5-nov V L L V L 21.30 V 20.15 

12-nov
19-nov V L L V V 20.15
26-nov 20.30 19.00 20.30 19.00

3-dec
10-dec 2e helft 2e helft

reserve 19-dec nog nog
onbekend onbekend

reserve
14-jan V L L V V L V
22-jan
28-jan V L L V V L V
5-feb

11-feb V L L V L V
reserve 18-feb

25-feb
4-mrt

11-mrt V L L V V L V
18-mrt 20.30 ? V ?
25-mrt V L L V V

reserve 1-apr
8-apr V L L V V L V

15-apr
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