
 

Richtlijnen zaalwacht 

 
 

• De aangeschreven teams dienen hun zaalwacht in te vullen door (liefst) twee personen, 
waarvan er in ieder geval één meerderjarig is! 

 

• De zaalwacht dient minstens een kwartier voor aanvang van de eerste wedstrijd van de dag in 
de bewuste hal aanwezig te zijn. Wanneer er sprake is van wisselen van de zaalwacht dan 
wordt de aflossing verzocht tijdig aanwezig te zijn.  

 

• Wanneer blijkt dat de volgende zaalwacht niet komt opdagen, dan wordt iedereen verzocht 
mee te helpen deze functie waar te nemen. Loop niet weg, maar help elkaar! 

 

• Houdt het speelschema goed in de gaten. Veelal is er weinig tijd om warm te lopen tussen de 
wedstrijden door. Wanneer het schema dreigt uit te lopen kan men bijvoorbeeld de rust 
inkorten. Vijf minuten rust is voldoende! 

 

• Maak met de scheidsrechters een afspraak over het gebruik van het scorebord (bijvoorbeeld 
één minuut voor tijd stilzetten). 

 

• Als er geen scheidsrechter komt opdagen moet de zaalwacht een vervanger regelen c.q. 
aanwijzen. Overleg zo mogelijk met de Albatroscoach wie er in aanmerking komt. 

 

• Zorg dat je de neutrale scheidsrechter en de leden van de jurytafel in de rust een drankje 
aanbiedt en haal dat even op in de kantine. Afrekenen onder de kassaknop Scheidsrechters. 

 

• Het scorebord ligt in de Develsteinhal in de beheerderruimte in het aanrechtkastje (inclusief 
handleiding). In de andere hallen kun je de conciërge vragen e.e.a. voor je klaar te zetten. 

 

• In de speelzalen mogen alleen personen komen die er iets te zoeken hebben: spelers, spelers 
van de eerstvolgende wedstrijd,  coaches, scheidsrechters, juryleden e.d.  
 

• Niemand mag met “buitenschoenen’’ aan de speelzaal betreden. Spreek deze personen erop 
aan en biedt aan om schoenenhoesjes bij de conciërge op te halen. 
 

• Trek zelf ook zaalschoenen aan zodat je de zaal kunt checken op rommel. 


