Beste planbord indelers,
RICHTLIJNEN INDELEN PLANBORD

1. Er wordt verwacht, dat je 19.20 uur aanwezig bent. De kaartjesbak / rustbakje + fluit + hygiënische
doekjes, vind je in het shuttle krat. Het krat + planbord vind je in de kast. (kamer bij de zuidelijke
ingang van sporthal.) Edward, Jan, Body, lieuwe, of Ralph hebben een sleutel van deze kast. (Zie
belangrijk punt nr. 9)
2. Het plan bord zet je op een tafel. Een tafel vind je in de ruimte waar netten en gymnastiek
toestellen zijn geplaatst.
3. Wanneer de netten hangen, kan je een cijfer (ook in het krat) bij de velden ophangen, veld 1 is
eerste uur voor jeugd, daarna voor de training. De resterende velden zijn dus 2 tm 9.
4. Er wordt van de leden verwacht, dat ze zelf hun eigen kaartje uit kaartjesbak halen en op de tafel
leggen. De naam kaartjes met hun foto en spelniveau, zijn alfabetisch op hun voornaam
gesorteerd. Zij mogen zichzelf niet gaan indelen op het planbord of aangeven met wie ze willen
spelen, men kan na 21.20 vrij spelen. Het planbord is ingevoerd vanwege deze reden ter
voorkoming, dat steeds met dezelfden wordt gespeeld.
5. Van 19.30 tot 19.40 deel je het bord in. En van 19.40 tot ong. 21.20 uur wordt er gespeeld. (ofwel
5 potjes van 20 min.) Of er nu maar 8 of heel veel spelers zijn, het bord blijven gebruiken. Men kan
vrij spelen na 21.20 tot 22.00 uur. De richtlijn voor indeling vind je bij punt 8. Om 20.20 uur (1
potje) kan je afwijken van deze richtlijn.
6. Wanneer van iemand een foto ontbreekt, (bv. nieuw lid !) dan voornaam + speel niveau (1 is
hoogste niveau en 4 het laagste) op leeg kaartje schrijven. Deze kaartjes graag later in bakje doen,
dan kan de Jan Keizer die later vervangen door een kaartje met foto, met spel niveau.
7. Je gebruikt je horloge of klok van scorebord om de 20 minuten vast te stellen. Na 20 min. blaasje op
fluitje. (hygiëne doekjes in krat).
8. Gelieve geen nummers door elkaar indelen, tenzij er geen andere mogelijkheid is bv. bij weinig
spelers. Het streven blijft om gelijkwaardige tegenstanders op te stellen. In de praktijk is dat dus
toch 1 bij elkaar, 2 bij elkaar en 3 bij elkaar. (de dames 1 zijn ong. gelijk aan heren 2) Natuurlijk
kan een combinatie van 1 en 2 ook, maar het speel niveau wordt dan toch wel iets minder. Een
koppel kan ook uit een heer en een dame bestaan. (mix) Het leukste aan badminton is toch
uiteindelijk het beste uit het spel te halen. (competitie gevoel) Natuurlijk is gezelligheid ook niet
onbelangrijk. Soms gebeurt het dat je 2 of 3 spelers over houdt, bij 2 pp. moet er dan een singel
spel gespeeld worden en bij 3 speler, moet er dan maar 1 op de bank blijven zitten. Als er te veel
spelers zijn, de gekleurde stickers gebruiken en op kaartje plakken, zodat ze de volgende ronde
niet weer op de bank komen te zitten.
Even nog een tip: je hoeft na het indelen van het planbord je niet te vervelen, je kan nieuwe
leden even weg wijs maken, of letten op jou ingedeelde potjes of de spelers goed zijn ingedeeld.
Kan je het volgende potje nog weer beter indelen.

9. Het is niet de bedoeling dat je zelf als indeler gaat spelen, het indelen moet namelijk goed
gebeuren. Je hebt namelijk veel invloed op het wel bevinden van een speler. Het kan voor hem of
haar bepalend zijn, om bv. wel of niet bij ONI te blijven. Aangezien sommige indelers toch graag
willen spelen, kan je het overwegen om het met z’n tweeën te gaan doen. Je kunt me bv. dan een
mailtje sturen, zodra ik dan van 2 personen een mailtje heb die dit willen, kan ik die dan samen op
het rooster gaan vermelden. Je moet je dan wel realiseren, dat je dan niet 1x in seizoen indeelt,
maar 2x .
10. Wanneer iemand even niet wil spelen (pauze) of wil stoppen moet hij of zij, zelf het kaartje van het
planbord halen en dit in rustbakje (pauze) doen of in de kaartenbak terugdoen. Beetje lastig om
het uit te leggen, maar het moment dat de pauze van hem of haar dus ingaat, is dus het volgende
ingedeelde potje. Niet het moment dat je deze van het planbord haalt, want toen stond je immers
nog ingedeeld voor spelen. Dit blijkt in praktijk nog wel wat verwarrend te zijn. Men denkt vaak bij
het eraf halen, dat men dan meteen kan stoppen. Niet dus !!!! (Het stop / pauze moment is dus
20 min. later)

11. Graag na afloop kaartjesbak, rustbakje, fluit, tafel, cijfers weer op plek van bestemming terug
brengen. (zie punt 1)
12. Mocht je op ingeroosterde datum niet kunnen indelen, dan evt. mail sturen, naar degene die de
volgende week na jou inplannen, probeer daarmee te ruilen. Mocht je niemand kunnen vinden, na
bv. 2 pogingen, dan schakel ik evt. onze reserve in. Niet zelf met haar regelen, maar via mij, ter
voorkomen, dat die altijd de klos is.

13. Mocht je ideeën of veranderingen willen, graag me even mailen. Bvd. Het hele planbord proces,
staat en valt met jou inzet.

Namens bestuur BC-ONI

