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Inleiding 

Binnen VIVES werkt het zo dat elk lid gedurende het seizoen bij enkele thuiswedstrijden van 
andere VIVES-teams een vrijwilligerstaak bij zo’n wedstrijd voor zijn rekening neemt. De 
verdeling van die vrijwilligerstaken, ook wel ‘teamtaken’ genoemd, wordt vastgelegd in het 
takenschema. In dit document wordt meer uitleg gegeven over het VIVES-takenschema en 
over de uitgangspunten die bij het indelen van de teamtaken worden gehanteerd. 

VIVES-takenschema 

In het VIVES-takenschema wordt aangegeven: 
1. welk team zaalwacht heeft tijdens een thuisspeel-zaterdag van de jeugd- en 

seniorenteams; 
2. welk team een bepaalde wedstrijd moet tellen; 
3. welk team een bepaalde wedstrijd moet fluiten. 

 
Het takenschema bevat: 

1. alle competitiewedstrijden van de jeugd- en seniorenteams; 
2. alle bekerwedstrijden van de jeugd-, senioren- en recreatieteams; 
3. alle wedstrijden tijdens het jaarlijkse VIVES-minitoernooi. 

N.B.: De reguliere wedstrijden van de recreatieteams pakken zij zelf onderling op. 
 

Coördinator Takenschema 
Het takenschema wordt opgesteld door de ‘Coördinator Takenschema’ binnen VIVES. Dit 
gebeurt aan het begin van het seizoen (september) voor de 1e seizoenshelft en halverwege 
het seizoen (december/januari) voor de 2e seizoenshelft. Het opstellen van het takenschema 
wordt gedaan zodra de speeldata van de wedstrijden door de Nevobo definitief zijn 
vastgesteld. 
 

Rol coach en/of aanvoerder van een team 
Zodra in het takenschema aan de thuiswedstrijden teams zijn gekoppeld, wordt het schema 
met de coaches en aanvoerders van de teams gedeeld. Het is de verantwoordelijkheid van 
de coach en aanvoerder om de aan het team toegewezen taken met de overige teamleden 
te bespreken en de teamtaken te verdelen. Vervolgens geven de coach en aanvoerder aan 
de Coördinator Takenschema door wie namens het team welke wedstrijden gaat tellen en 
fluiten. 
 
De Coördinator Takenschema verwerkt dit in het schema, zodat alle wedstrijden van tellers 
en scheidsrechters zijn voorzien. Het definitieve VIVES-takenschema wordt met de coaches 
en aanvoerders gedeeld. 
 



 

 

VIVES-takenschema ook op VIVES-website 
Het VIVES-takenschema wordt ook altijd op de VIVES-site gepubliceerd. Alle teams én de 
zaalwacht op een thuisspeel-zaterdag kunnen dus altijd inzien wie welke vrijwilligerstaak 
komt uitvoeren. 
In verband met de privacy-wetgeving wordt van de ingedeelde leden alleen de voornaam én 
het team in het takenschema vermeld. 

Algemene uitgangspunten met betrekking tot takenschema 

• Elk seniorenteam en elk jeugdteam hebben ongeveer evenveel teamtaken in een 
seizoen. Het kan wel voorkomen dat sommige teams meer fluitbeurten hebben 
dan telbeurten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Heren 1 en Heren 2 (fluiten) of de 
jeugdteams (tellen). Andere vrijwilligerstaken die als team worden gedaan 
hebben hier geen invloed op. 

• A-jeugdteams worden ook ingedeeld om wedstrijden te fluiten. Dit kan bij zowel 
de mini’s als bij C-jeugdwedstrijden. 

• De B- en C-jeugdteams worden alleen ingedeeld om te tellen. Dit tellen kan bij 
alle soorten wedstrijden zijn. 

• Een team heeft in principe niet meer dan 4 taken op een thuisspeeldag. Alleen de 
zaalwacht heeft meer dan 4 taken op een dag. 

• Teamtaken worden zoveel mogelijk rondom de eigen thuiswedstrijden van de 
teams ingedeeld. Zij moeten dan toch al in de zaal zijn. Echter, over het algemeen 
niet direct voor de eigen wedstrijd (in verband met eventuele warming-up). Direct 
na de eigen wedstrijd is minder een probleem maar ook niet ideaal (in verband 
met uitloop van de wedstrijd). Dit zal niet altijd kunnen worden aangehouden. 

• Teamtaken worden zoveel als mogelijk alleen ingedeeld voor teams die op de 
betreffende thuisspeeldag zelf ook trainen of een wedstrijd hebben. Dit kan 
natuurlijk alleen als bijvoorbeeld het niveau van de wedstrijd dit ook toestaat. Dit 
uitgangspunt zal dus niet altijd kunnen worden toegepast. 

Zaalwacht 

De taak van de zaalwacht is beschreven in de zaalwacht handleiding. Deze is te raadplegen 
via deze link. 
 

Uitgangspunten met betrekking tot zaalwacht 

• De zaalwacht wordt alleen voor de thuisspeel-zaterdagen ingedeeld. Op andere 
thuisspeeldagen (ook de vrijdagavond) dient het (eerste) thuisspelende team zelf 
het veld op te zetten en het laatste team het op te ruimen. 

• Elk seniorenteam heeft 1 keer zaalwacht gedurende het seizoen. 

• De zaalwacht wordt gelijk voor het hele seizoen ingedeeld zodat iedereen weet 
wanneer zijn team aan de beurt is. 

• In principe zijn de teams die hun thuiswedstrijden op een trainingsavond spelen 
van zaalwacht uitgesloten. 

https://www.dropbox.com/s/uym7bvkoglg0q89/handleiding%20zaalwacht%20v20220220.docx?dl=0


 

 

• Een team dat zaalwacht heeft, kan ook ingedeeld worden voor het doen van 
telbeurten en fluitbeurten. Ervaringen uit het verleden leren dat de opkomst bij 
de eerste, vroege thuiswedstrijden slechter is. Dus daar wordt eventueel de 
zaalwacht ingedeeld. 

Tellen 

De teller is bij een wedstrijd verantwoordelijk voor het bijhouden van de stand en het 
invullen van het wedstrijdformulier ‘resultaat invoeren’. Alleen bij de wedstrijden van Heren 
1 en Dames 1 maken we gebruik van het ‘live bijhouden’. De handleiding hiervoor is te 
downloaden via de website van de nevobo. 
De teller meldt zich uiterlijk 15 minuten voor de aanvangstijd van een wedstrijd bij de 
zaalwacht in de regiekamer. Daarna meldt de teller zich uiterlijk 5 minuten voor het begin 
van een wedstrijd bij de scheidsrechter. 
 

Uitgangspunten met betrekking tot tellen 
• Bij alle thuiswedstrijden op vrijdagavond én zaterdag wordt 1 teller ingedeeld. 

Let op: Bij wedstrijden op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagavond 
wordt alleen een scheidsrechter ingedeeld, geen teller. Het thuisspelende team 
dient zelf het tellen te verzorgen. 

• Voor wedstrijden in de promotieklasse en hoger worden door de Nevobo 
regioscheidsrechters ingedeeld. Bij deze thuiswedstrijden wordt alleen 1 teller 
ingedeeld. 

• Bij de thuiswedstrijden van Dames 1 worden 2 tellers ingedeeld vanwege het ‘live 
bijhouden’ van de wedstrijden. 

• Bij de thuiswedstrijden van Heren 1 worden 3 tellers ingedeeld, omdat op twee 
plaatsen moet worden geteld. 

• Bij het jaarlijkse VIVES-minitoernooi worden geen tellers ingedeeld. De teams 
dienen het tellen zelf te verzorgen. 

Fluiten (scheidsrechter) 

De scheidsrechter meldt zich uiterlijk 20 minuten*) voor de aanvangstijd van een wedstrijd 
bij de zaalwacht in de regiekamer. Daarna gaat deze naar het veld waar de wedstrijd wordt 
gespeeld om de warming-up te begeleiden. Na afloop van de wedstrijd zorgt de 
scheidsrechter er voor dat de uitslag digitaal wordt ingevoerd. 
 
*) Indien je direct na je eigen wedstrijd moet fluiten, lukt het wellicht niet om 20 minuten van tevoren 
je bij de zaalwacht te melden. Meld je dan voor je eigen wedstrijd bij de zaalwacht, zodat ze weten 
dat je op de hoogte bent van je fluitbeurt. 

 

Uitgangspunten met betrekking tot fluiten 
• Bij alle thuiswedstrijden op vrijdagavond én zaterdag wordt 1 scheidsrechter 

ingedeeld. 

https://www.nevobo.nl/cms/download/8481/Handleiding%20DWF%202.0%20,%20versie%20Live%20bijhouden%20of%20Resultaat%20invoeren%20V2.pdf


 

 

Let op: Bij wedstrijden op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagavond 
wordt alleen een scheidsrechter ingedeeld, geen teller. 

• Bij het indelen van de fluitbeurten aan een team wordt zoveel als mogelijk 
rekening gehouden met het niveau van de wedstrijd. De hogere teams fluiten in 
principe de wedstrijden van andere hogere teams en andersom. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan de Heren-teams die 2e klasse en hoger spelen waarbij deze 
teams vooral bij elkaar worden ingedeeld. 

• Bij het verdelen van de fluitbeurten onder de leden van het team moet rekening 
worden gehouden met het niveau van de wedstrijd. Leden die de 
scheidsrechterstoets hebben gemaakt (https://www.volleybalmasterz.nl/) mogen 
fluiten t/m de 3de klasse. Als er ook een korte cursus is gevolgd mag t/m de 1e 
klasse gefloten worden. Je kan zelf op www.nevobo.nl zien welke licentie je hebt. 

• Er is een lijst beschikbaar van scheidsrechters die wedstrijden t/m de 1 e klasse 
mogen fluiten. Aan de hand van die lijst kunnen de fluitbeurten worden verdeeld. 

• Voor wedstrijden in de promotieklasse en hoger worden door de Nevobo 
regioscheidsrechters ingedeeld. Bij de heren promotieklasse moet de vereniging 
zelf de 2de scheidsrechter leveren. 

• Bij het jaarlijkse VIVES-minitoernooi (halverwege november) wordt de A-jeugd 
voor de fluitbeurten ingedeeld. 

Afzeggen van een teamtaak 

Natuurlijk kan het voorkomen dat je een teamtaak waarvoor je bent ingedeeld toch niet 
kunt doen. In dat geval dien je zelf tijdig voor vervanging te zorgen, binnen je eigen team of 
iemand anders binnen de vereniging. 
 
Zodra je de afspraak met een ander lid hebt gemaakt dat hij/zij jouw teamtaak overneemt, 
stuur dan een e-mail naar de Coördinator Takenschema, takenschema@vives-volleybal.nl. 

https://www.volleybalmasterz.nl/
http://www.nevobo.nl/
mailto:takenschema@vives-volleybal.nl

