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Werkomschrijving uurleider  
 
Tijdens een wedstrijddag is er een uurleider. Ondersteun als W-official en als team de 
uurleider in zijn taken zodat het voor allen makkelijker wordt. 
Onderstaand de taakomschrijving van een uurleider. 

 
 Wees minimaal een half uur voor aanvang van de wedstrijden aanwezig. 

 
 Samen met anderen verantwoordelijk voor het opbouwen van het bad (laten oppompen 

badwater, aanzetten extra licht, goals, pionnen, wedstrijdballen, jurytafel, 
aansluiten/instellen scorebord, klaarzetten/instellen tablet t.b.v. DWF, sponsoruitingen). 
Dit opbouwen is een taak voor/samen met het eerst spelende team. Zie pagina 
Veldindeling voor details.  
LET OP: Niet met de startblokken over de vloer schuiven ter voorkoming van schade 
aan de vloer.  
 

 Pionnen, wedstrijdballen en klok jury liggen in kast EZ&PC in ruimte tribune sporthal.  
 
 De sponsoruitingen bestaan uit een sponsorzeil dat onder het scorebord wordt 

gehangen. Het zeil word opgehangen aan een aantal haakjes die achter de houten 
schrootjes zitten. Het zeil ligt opgeslagen onder het podium in de kantine. Via de linker 
zijkant kan het zeil gepakt en na de laatste wedstrijd teruggelegd worden. Zorg bij het 
oprollen van het zeil ervoor dat deze droog wordt opgerold en met de opdruk aan de 
binnenkant. 

 
 Zorgen voor tijdige bezetting van een bevoegde jurytafel (w-officialrooster) per 

wedstrijd. 
 
 Bewaken van het gedrag van het publiek, orde, netheid en veiligheid in het bad. 
 
 Bewaken dat er geen gebruik wordt gemaakt van het instructiebad door kinderen. Ook 

ouderen mogen geen gebruik maken van het instructiebad. 
 
 Personen die het bad binnenkomen mogen NIET met schoenen de tribune op. Met de 

blauwe slofjes (verkrijgbaar bij de balie van het zwembad) of zonder schoenen mag dit 
wel. 

 
 Ontvangst en aanspreekpunt van de scheidsrechters. Het komt voor dat de 

scheidsrechter zelf al een consumptie neemt op kosten van de vereniging zonder dat 
deze echt wordt ontvangen door ons.  

 
 Verzorgen consumptie tijdens iedere wedstrijd voor de scheidsrechters. Alleen plastic 

bekertjes mogen het bad in. 
 
 Aanbieden consumptie en broodje aan de scheidsrechter na de laatste wedstrijd. 
 
 Het verzorgen van transport van en naar het zwembad indien de scheidsrechter met het 

openbaar vervoer reist, indien de scheidsrechter hier vooraf een verzoek toe doet. In de 
meeste gevallen komt het verzoek via het secretariaat. (Komt zelden voor!) 

 
 Samen met anderen verantwoordelijk voor het afbreken en netjes achterlaten van het 

bad (punten bij opbouw, controle instructiebad - glijbaan en zonnebankruimte naar 
achtergebleven ballen). Dit afbreken is een taak voor/samen met het laatst spelende 
team. 

 
 Zorg dragen dat de tablet wordt uitgeschakeld en veilig wordt opgeborgen in de EZ&PC 

kast in de tribune-ruimte van de sporthal. 



Werkomschrijving uurleider 

Veldindeling 
 
Vier tegels = 1 meter Doellijn = oranje pion 2 meterlijn = gele pion 

Middellijn = oranje pion 5 meterlijn = groene pion 
 

25      GOAL     doellijn  
1           24           
2     ONDIEPE ZIJDE      23         2 meter  
3              22           
4           21           
5           20          5 meter  
6               19           
7           18           
8           17           
9           16           
10           15           
11           14           
12          
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13            middellijn  
13          12          
14           11           
15           10           
16           9           
17           8           
18           7           
19           6            5 meter  
20           5           
21           4           
22           3            2 meter  
23           2     DIEPE ZIJDE      
24           1            doellijn  
25      GOAL       meterlijn         meterlijn 


