Aandachtspunten bij het begeleiden van de jeugdcompetitie.

Uitgangspunt voor het opstellen van dit document is om als richtlijn te kunnen werken, zodat
duidelijk is wat er verwacht wordt van de jeugdspelers. Als begeleiding is het je taak om de
jeugdspelers hierin ”op te voeden”. Leer hen die dingen die voor ons, als seniorenspelers,
als normaal worden ervaren. Ongewenst gedrag mag hierbij best worden gecorrigeerd.

Aanvang van de competitie wedstrijden is 10.00 uur op de zondagmorgen.
- Jeugdspelers dienen, samen met begeleiding, de velden op te zetten:
* paaltjes pakken voor tussen de velden
* wedstrijdnetten (staat op de kar vermeld)
* banken naast de banen
* LBC kast naast de velden rijden
- jeugdspelers dienen hun tegenstanders op te zoeken, naar de juiste banen/banken te
begeleiden, een hand te geven en zich voor te stellen
- thuisspelende team dient als eerste hun wedstrijdformulier volledig in te vullen
* enkel/dubbel en mix
* eventuele invallers d.m.v. ster aanmerken en op achterzijde vermelden voor wie ze invallen
* teamnummer/datum/halnaam en tijd van aanvang en einde invullen
* na afloop moet het thuisspelende team zorgen dat het formulier op dezelfde dag nog bij
Ceciel Lurvink, Rietgors 17, Lichtenvoorde komt, zodat zij de standen kan bijwerken.
- zorg ervoor dat de jeugdspelers warm lopen, correct met elkaar inslaan en op tijd aan alle
wedstrijden beginnen
- thuisspelende teams zijn verantwoordelijk voor het tellen van de wedstrijden. Dit kan door
de jeugdleden zelf gedaan worden, maar indien nodig, graag helpen en ondersteunen.
* voor aanvang van de wedstrijd voert de scheidsrechter/teller een tos uit (opgooien van
de shuttle. De zijde waar de dop naar toe wijst mag kiezen: of de opslag of een kant om te
beginnen uit kiezen. Kiezen zij de opslag, dan heeft de tegenstander nog de keus om van
zijde te wisselen.
* tijdens het tellen wel een telmap gebruiken, maar ook duidelijk de stand zeggen, beginnend
met de stand van het team dat aan opslag is.
* de teller staat naast de baan of eventueel zitten op de kast (niet op de grond zitten), liefst
met zijn/haar gezicht richting de tribunes, zodat eventuele supporters ook de wedstrijd
kunnen volgen.
- na afloop van de wedstrijd bedank je de tegenstander (bij winst, gelijkspel) of feliciteer je de
tegenstander (als zij hebben gewonnen) en geef je elkaar de hand. Ook bedank je de teller.
- tussen de wedstrijden door is het verstandig (als je net een wedstrijd hebt gespeeld) om
een trainingspak aan te trekken (jas/broek) om niet te hard af te koelen. Dit is ook het
moment om, op de bank aan de zijkant, iets te eten of te drinken.
- als alle wedstrijden (8) gespeeld zijn, controleer of het westrijdformulier alle juiste informatie
heeft, van onszelf en van de tegenstanders.
- na afloop dienen ook alle netten/banken/kast weer opgeruimd te worden samen met de
jeugdspelers. Let hierbij wel op dat je niet stoort bij eventuele wedstrijden die nog gespeeld
worden!

