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VOORSCHRIFTEN aangaande de ZAALWACHTEN   

Margriet dient voor de competitiewedstrijden in de Parkzoomhal voor de KNVB 
zaalwacht te verrichten. 
Dit houdt in:  

1. Z.v.v. Margriet dient te zorgen voor 2 zaalwachten (KNVB leden) en deze dienen 
zich minstens 15 min. voor aanvang bij de beheerder te melden.  

2. Het is de zaalwachten verboden aan de sport deel te nemen.  

3. De zaalwachten dienen er op toe te zien dat:  
a. er zich geen onregelmatigheden voor doen;  
b. er in de sportzaal, kleed- en wasgelegenheden en op de tribune niet gerookt, 

gegeten of gedronken wordt;  
c. er niet op buitenschoeisel op de vloer wordt gelopen;  
d. er niet met sportschoenen met zwarte zolen wordt gespeeld, tenzij het 'non-

marking' schoenen zijn;  

4. De zaalwachten dienen de zaal en de kleed- en wasruimten opgeruimd achter te 
laten.  

5. De zaalwachten dienen er op toe te zien, dat alle sporters uiterlijk 15 minuten na 
het einde van hun sport de kleed-ruimten hebben verlaten.  

6. De zaalwachten dienen de aanwijzigingen van de beheerder stipt op te volgen.     

Voor aanvullende taken aangaande zaalwachten z.o.z.
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Aanvullende taken aangaande zaalwachten 
---------------------------------------  

Z.v.v. Margriet heeft nog enkele aanvullende taken voor de dienstdoende zaalwachten:   

- Grensrechtervlaggen bij de beheerder vragen;  

- Doelen uit de berging halen en in de zaal op de plaats vastzetten evenzo 2 banken 
in de zaal zetten (aan de zijde van de tribune);  

- De wedstrijdklok installeren en bedienen;  

- De wedstrijd fluiten als één van de Margrietteams moet spelen en Margriet tevens 
voor de scheidsrechter moet zorgen omdat er geen scheidsrechter is aangesteld 
(in het schema staat dan bij de scheidsrechter vermeld "Margriet" of "Zaalwacht") of 
omdat de officieel aangestelde scheidsrechter niet is komen opdagen;  

- Na de laatste wedstrijd de klok uitzetten en opruimen, de doelen en banken terug 
zetten in de berging;  

- Originelen wedstrijdformulieren van de Margrietteams, als deze thuis gespeeld 
hebben, verzamelen, in een envelop doen en opsturen (enveloppen in de kast bij 
de beheerder);   

- Afmelden bij de beheerder.   

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Nog even dit:

  

Op de maandagavonden van 18.30 – 21.00 uur hoeft er geen ordedienst gedraaid te 
worden. 
Wel moet het eerst spelende Margrietteam de doelen en de banken neerzetten. 
Zijn er van 21.00 – 23.00 uur geen competitiewedstrijden van de KNVB gepland, dan 
moet het laatst spelende Margrietteam van de maandagavond, dat kan om zowel 21.00 
uur als 23.00 uur zijn, de doelen en de banken in de berging  terugzetten.         
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