
Tijd tot aanvang Scheidsrechter(s) Muziek Presentatie Entertainment Techniek
Advies

-45 aan - opbouwend herkenbaar - playlist welkom heten eerste publiek vroegkomers belonen met aandacht gedimd licht is mogelijk totdat er wordt 

ingespeeld met bal

-38* herkenbare tune voor entree (thuis) team(s) teams welkom (uitploeg eerst dan thuisploeg) teams delen iets uit (gooien iets naar vroegkomers) showlicht en evt. rookmachine

-35 zaallicht bij inspelen met bal

-20 nethoogte nameten

-19 lopen het veld uit naar tafel vaste tune voor courtcrew direct na meting presentatie court crew/ ballenkids showlicht 1 minuut mogelijk

CO2 opkomst etc kan

-18 toss optie voor spannend moment winnen we de toss ja of nee publieksspel winnen we toss? 

-17 inspelen aan het net uptempo oud en nieuwe muziek - motiverend Voorstellen alle spelers (uitploeg eerst en dan thuisploeg) zaallicht

-14 opstellingbriefje innemen ophalen informatie starting 7

-7 einde warming up

-6 aankondiging wedstrijd eredivisie tune D H welkom in sporthal .... bij de Eredivisie heren/dames wedstrijd 

Team A Team B

Na deze aankondiging is er ruimte voor officiële momenten 

(huldiging, stiltes, etc) Deze worden door de presentator benoemd 

en kort gehouden 

indien mogelijk tijdens Eredivisie tune promotiefilm 

Eredivisie tonen op scherm 

scherm inzet

-4.30 introductie opzwepende muziek (uit en thuisspelend kan 

verschillen)

1e scheidsrechter, 2e scheidsrechter, lijnrechters

voorstellen uitspelende ploeg starting 7 en coach

voorstellen thuisspelende ploeg starting 7 en coach

beetje aandikken met donkere zaal en opkomst spelers voorstellen met foto op scherm, 

donkere zaal, CO2 lichtshow etc (let op 

geen confetti oid ivm opruimen en 

aanvangstijd)

-2 mini vd week passende tune onder de rally? aankondiging mini (s) van de week speellicht

0 start wedstrijd muziek nog even terug laten komen en 

aanwezig tot eerste opslag

speellicht

na set 1 3 minuten meezingers herkenbaar voor jong en oud stand info en aankondiging publieks actie cijfers data volley - publieksanimatie? lichtniveau moet zo zijn dat spelers kunnen 

warm spelen

na set 2 3 minuten muziek afhankelijk van spel actie met publiek verzonnen actie aanpakken (interactie) lichtniveau moet zo zijn dat spelers kunnen 

warm spelen

na set 3 3 minuten feest bij thuis overwinning aankondigen bandje of win actie lichtniveau moet zo zijn dat spelers kunnen 

warm spelen

na set 4 3 minuten hoe lang feestje vieren? lichtniveau moet zo zijn dat spelers kunnen 

warm spelen

na wedstrijd line-up court crew/ ballenkids & shake hands lichtshow mogelijk (thuis team in het licht?)

dank voor aanwezigheid en noemen loterij winnaar etc

uitnodigen terug te komen 

*overleg met tegenstander vooraf noodzakelijk ivm voorkeurstijden eigen warming-up

Toelichting
Markering in roze geldt als verplichting ihkv licentie eisen Eredivisie 2017-2018, zonder markering betreft advies

Opmerkingen 
1) Op verzoek (bv TV) kan de organisatie toestemming verlenen het protocol aan te passen. De organisator dient dan tegenstanders en officials van te voren in te lichten.
2) Entertainment crew mag op de dode momenten bij time outs en tussen de sets door aanwezig zijn binnen de speelzone.
3) Als er gelegenheid is #eredivisievolleybal benoemen

Draaiboek gaat uit van een mini vd week. Indien dit niet het geval is zijn alle genoemde tijden (uitgezonderd aanzetten muziek op -45) -/- 2 minuten.
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