
WAT DOET DE ZAALWACHT  
 

1. Sleutel van de kast 
In de zaalwachttas zit de sleutel van de linker grijze kast in het materiaalhok. In deze kast 
hangen de sleutels voor de overige kasten en vind je de materialen die nodig zijn voor de 
wedstrijden (reserve wedstrijdformulieren,  tape voor jeugdlijnen en spullen voor de 
wedstrijden van H1).  
Actie: Zorg ervoor dat de kast aan het eind van de dag weer op slot is en de sleutel weer in 
de tas zit.  

 

2. Zelfwerkzaamheidoverzicht voor die dag 
In de wedstrijdmap vind je ook een overzicht met wie er die dag een wedstrijd moet fluiten, 
vlaggen, tellen of schrijven.  
Actie: Controleer of iedereen aanwezig is en regel eventueel in samenspraak met het team 
een vervanger.  

 

3. Consumptiebonnen NeVoBo scheidsrechters 
De scheidsrechters van de NeVoBo krijgen altijd een consumptiebon. Deze zitten ook in de 
zaalwachttas.  
Actie: Geef deze aan de scheidsrechter vóór aanvang van de wedstrijd of zorg ervoor dat de 
aanvoerders dit doen.  

 

4. Opbouwen velden 
Het opbouwen van de velden wordt gedaan door de teams die als eerste moeten spelen.  
Actie: Controleer dat er per veld het volgende aanwezig is: 

- Veld (palen, net, antennes en, indien nodig, een c-lijn) 

- 2 banken, aan elke kant van veld 1 

- Scheidsrechtersstoel 

- Tafel, stoel (2x) en telbord voor de teller  

 
5. Bordjes en wedstrijdtafel 

Met het opbouwen van de velden moeten er ook bordjes (“Andere ingang” / “alleen in hal 
als je moet spelen”) worden opgehangen op de deuren bij de in- en uitgang naar de hal. De 
bordjes en ook de tape zitten in de zaalwachttas. Hang de bordjes op bij de ingang van de 
zaal. 
 

6. Wedstrijdtafel met laptop Digitale Wedstrijd Formulier 
Actie: Zet een tafel in de gang bij de deuren van de in-/uitgang van de zaal.  

- Zet een laptop klaar op de tafel en doe de stekker in het stopcontact. Deze laptop 
gebruiken we voor het invullen van het digitale wedstrijdformulier. De laptop ligt in 
de grijze kast.  

- Zet de laptop aan en open de DWF website via de link op de desktop.   

- Er is een aparte laptop om te tellen bij D1 en H1. Deze ligt in de grijze kast met 
verlengsnoer.  

- Controleer of de tellers de laptop hebben gevonden of assisteer hen hierbij.  
  



 

7. Tijdens de wedstrijdrondes 
Tijdens de avond / middag moet de zaalwacht ervoor zorgen dat: 

- De wedstrijden op tijd beginnen.  
De wedstrijden op vrijdag moeten om 19:15 beginnen (hockey verlaat de zaal om 
19:00, er moet dus snel worden opgebouwd) De wedstrijden van 21:00 mogen 
beginnen zodra het veld vrij is. Ook als dit vroeger dan 21:00 is. 
De wedstrijden van de zaterdag beginnen om 15:00, 17:00 en 19:00. De wedstrijden 
van 17:00 kunnen beginnen zodra het veld vrij is. Ook als dit eerder dan 17:00 is. Dit 
in verband met het feit dat de velden om 18:30 vrij moeten zijn vanwege de 
wedstrijd van H1. 

- Alleen de teams die op dat moment een wedstrijd moeten spelen op de vloer zijn. 
Overige teams verzoeken op de tribune te wachten totdat hun veld vrij is. 

- De NeVoBo scheidsrechters worden ontvangen en een consumptiebon krijgen 

- Er een scheidsrechter (en eventueel teller, schrijven) aanwezig is bij elke wedstrijd. 
Indien dit niet het geval is, zorgt de zaalwacht samen met het thuisspelende team 
voor een vervanger.  

 

8. Afbreken velden 
Na de laatste wedstrijd zorgt de zaalwacht ervoor dat: 

- Alle velden worden afgebroken en alles netjes wordt opgeruimd.  

- Alle kasten op slot zijn en de sleutel in de tas zit. 

- Alle rommel is verwijderd van de vloer van de sporthal 

- Alle digitale wedstrijdformulieren zijn afgetekend en afgesloten.  

- Geef de tas op maandag of woensdag terug aan Marianne Fey 
 
 


