
 

 

 

 

 

 

Zaaldienstrooster 2020/2021 
 

Beste leden,  

 

In de onderstaande lijst kun je zien wanneer je zaaldienst hebt. Als je op de aangegeven 

avond verhinderd bent dien je zelf voor een vervanger te zorgen. Je kunt dan ruilen met 

iemand anders op de lijst. Je moet een kwartier van te voren aanwezig zijn (19:45 uur) en 

helpen met het opzetten van de speelvelden. Je zorgt ervoor dat aan het eind van de avond 

het geheel goed opgeruimd wordt. Instructies vind je hieronder en op het mededelingenbord 

en de website www.badmintonhawa85.nl 
  

Datum Naam Naam 

01.09.2020 Lida Stoop René Kruijer 

08.09.2020 Nico Jonker Christa Molenaar 

15.09.2020 Cees Ligthart Co Jonker 

22.09.2020 Peter Bakker   René Huiskamp 

29.09.2020 Frank Kaandorp Elly Vastenburg 

06.10.2020 Arij vd Vliet Yvette Welman 

13.10.2020 Jan Busker  

20.10.2020 Rinus Groot  

27.10.2020 Koos Broersen Marieke Brakkee 

03.11.2020 Gerard Bosch  

10.11.2020 Jeen Hellinga  

17.11.2020 Frank Swart Berber de Wolff 

24.11.2020 Koos Dekker  

01.12.2020 Wim van Lit  

08.12.2020 Anita Bes Laura Bal 

15.12.2020 Marco Wijnkoop  

22.12.2020 Peter Wiering Lina Wiering 

29.12.2020 Hans Kaandorp  

05.01.2021 Silvester Ruijter Arie Luinenburg 

12.01.2021 Linda vd Gragt  

19.01.2021 Lizet Louter  

26.01.2021 Eric Kuilboer Marcel Kruijer 

02.02.2021 Annemieke de Boer  

09.02.2021 Patricia Poot Jan-Pieter Hessing 

16.02.2021 Theo Boekel  

23.02.2021 Henk Nolten  

02.03.2021 Berry v Engelenburg Dennis Mintjens 

09.03.2021 Wouter de Jongh  

16.03.2021 Marcel Tesselaar  

23.03.2021 Gerard Tesselaar Patrick Mintjens 

30.03.2021 Peter Zomerdijk  

06.04.2021 Paul Zoon Annemarieke Borst 

13.04.2021 Hans Gijzen Ineke Gijzen 

20.04.2021 Gerda Dekker Dryas de Ronde 

27.04.2021 Geen badminton; Koningsdag 

04.05.2021 Hans Burger  

11.05.2021 Heidi Bos Annemarie Jong 

18.05.2021 René vd Berg Sandy Michielen 

25.05.2021 Maaike Kruijer  
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Instructies zaaldienst 
 

Algemeen:  

 een kwartier voor aanvang aanwezig zijn 

 materiaal klaarzetten (wedstrijdbord, mededelingenbord, tijdklok, etc) 

 ervoor zorgen dat de leden helpen met het opzetten en opruimen van de netten 

 het indelen van de wedstrijden op het wedstrijdbord 

 shuttles uitdelen (maar pas als de velden gereed zijn) 

 zelf voor vervanging zorgen als u verhinderd bent (niet het bestuur bellen) 

 je sportkleren mee nemen om zonodig in te vallen en het veld compleet te maken. 

 

Het indelen: 

De kleur van de naamkaartjes is een richtlijn voor de speelsterkte.  

De gebruikte kleuren bij oplopende speelsterkte zijn: 

 Wit (momenteel niet gebruikt) 

 Groen 

 Blauw 

NB; de kleur van het naamkaartje geeft de speelsterkte aan, niet de kleur van de plastic 

houder! 

Begin met indelen van de groene speelsterkte. 

Houdt bij het indelen rekening met de speelsterkte. Hierbij gelden de volgende regels: 

 Blauw speelt met blauw en met groen 

 Groen speelt met blauw, groen en wit 

 Wit speelt met groen en met wit 

Probeer dit af te wisselen.  

 

Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de ene speelronde de blauwe leden allemaal onderling 

ingedeeld zijn en dat bij de volgende speelronde blauw met groen gemengd is. Maar meng 

niet de hele avond groen met blauw. 

Als de groepen groot zijn (veel van 1 kleur) is de noodzaak om de groepen (kleuren) gemengd 

te laten spelen niet echt aanwezig.  

 

Probeer tijdens het mengen van leden met een verschillende speelsterkte er wel voor te 

zorgen dat bijvoorbeeld 2 blauwe met 2 groene spelen en niet 3 om 1. 

 

Probeer tijdens het indelen ook rekening te houden met de sekse van de spelers.  

Tracht te voorkomen dat bijvoorbeeld 3 dames met 1 heer spelen.  

 

Probeer ervoor te zorgen dat er in een nieuwe ronde andere mensen bij elkaar in het veld 

komen. Dus niet gewoon de kaartjes naar beneden doorschuiven waardoor dezelfde mensen 

weer tegen elkaar moeten spelen.  

 

Deel de velden niet te snel in. Begin hiermee ongeveer 5 á 8 minuten voor de aanvang van 

de nieuwe speelronde.  

 

Als het niet uitkomt (bijvoorbeeld 1 persoon pauze of 2-3 personen op een veld), geef dit aan 

op de ledenlijst zodat bijgehouden kan worden wie dit betreft zodat de volgende keer een 

ander aan de beurt is om pauze te hebben of om met 3 personen te spelen.  

Maak geen onderscheid in de labelkleur (onbedoeld) bij het bepalen wie er pauze krijgt of 

met een onvolledig veldbezetting speelt.  

 

Pauze: 

Als iemand pauze wil kan hij dit aangeven door zijn label om te draaien.  

 

 


