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LijnCo’s van Dienst … wat doen die op zaterdag? 

 
Als alles goed gaat nagenoeg niets!  

 

We hebben dit jaar voor het eerst 16 Lijncoördinatoren, 8 bij de Junioren en 8 bij de Jongste 

Jeugd. Zij worden aangevoerd door Jasper Oudshoorn resp. Meike Bisschops en ondersteund 

door Lucille Luijkx. 

 

De LijnCo’s organiseren hun lijn. Voor de start van het 

seizoen coördineren zij de teamindelingen, zoeken ze 

coaches/managers en door het jaar heen worden ze 

ingezet bij de communicatie. Ze zijn het eerste 

aanspreekpunt voor hun eigen lijn, coördineren het 

SpelerVolgSysteem (TIPS) binnen hun teams en staan 

sinds vorig seizoen bij toerbeurt ook op zaterdagen langs 

de lijn als aanspreekpunt!  

 

Elke zaterdag waarop we veldcompetitie hebben zijn van 

07:45 tot 12:30 uur één of twee LijnCo’s van de Jongste 

Jeugd aanwezig. Zij zorgen dat de velden voor de 3- en 

6-tal wedstrijden worden ingericht en na afloop weer 

worden opgeruimd, begeleiden de wedstrijdtafel 

(bemenst door ouders), bewaken dat alle wedstrijden op 

tijd beginnen en eindigen en zijn bij incidenten of 

onregelmatigheden hét aanspreekpunt namens onze club. 

Zo beoordelen zij mede of de velden bespeelbaar zijn dan 

wel wedstrijden moeten worden afgelast. 

 

Rond het middaguur nemen de LijnCo’s van de Junioren het over. Zij blijven tot het einde 

van de  middag. Ook zij doen weer de tijdbewaking en zijn bij incidenten of 

onregelmatigheden hét aanspreekpunt namens onze club. Zo kan het voorkomen dat zij onze 

junior scheidsrechters moeten ondersteunen als coaches of supporters zich al te enthousiast 

met de arbitrage bemoeien. 

 

Al met al is de rol van LijnCo van Dienst heel belangrijk. Een die we zonder vrijwilligers niet 

voor elkaar krijgen. Mocht zich een probleem voordoen op zaterdag, spreek de LijnCo van 

Dienst aan! Aan de bar weten ze altijd wie het is.  

 

En inderdaad... als alles goed gaat, doen zij op de zaterdagen dus nagenoeg niets. 
 


