
De taken van de zaalwacht 

 

Zoals gebruikelijk wordt ook dit jaar weer een zaalwachtrooster gemaakt.  

Maar wat moet een zaalwacht nou eigenlijk doen? De precieze taakomschrijving 

ligt altijd op de wedstrijdtafel bij de wedstrijdformulieren. Maar ter voorbereiding 

sturen we je ze hierbij even toe: 

 

De eerste zaalwacht van een dag:  

- Zorgt ervoor dat alle drie de velden speelklaar zijn, de netten op de goede 

hoogte hangen (zie lijstje met juiste nethoogtes bij de zaalwachtspullen) en 

de telborden en banken langs de kant staan 

- Bij elk veld komt een kar te staan vol met goede ballen. 

- Bij wedstrijden van C-jeugd moet de 7 meter lijn doorgetrokken (lees 

afgeplakt) worden met tape (zit in de zaalwachttas). 

- Bij de ingang van de zaal komt een zaalwachttafel met 2 stoelen. 

- Bij veld 1 komt een teltafel met minimaal 2 stoelen. Bovendien moeten er bij 

veld 1 nog twee stoelen extra staan voor de coaches van heren 1 (later op de 

dag).  

 

Voor alle zaalwachten op een wedstrijddag geldt: 

- De zaalwacht moet er bij de scheidsrechters op aandringen dat de wedstrijd 

(indien het veld vrij is) op tijd begint. Loopt een wedstrijd uit, dan mogen de 

volgende teams maar 10 minuten warm lopen/inspelen. Geef aan beide teams 

aan dat ze vast langs de gesloten tribune kunnen inlopen. De wedstrijd moet 

namelijk 10 min. na de eindtijd van de vorige wedstrijd “officieel” begonnen 

zijn. 

- De scheidsrechter moet de kaarten 10 minuten voor aanvang van de officiële 

speeltijd gecontroleerd hebben. Als er (nog) geen scheidsrechter is, dan dient 

de zaalwacht de kaarten te controleren. 

- Als een scheidsrechter zich niet 15 minuten voor aanvangstijd van een 

wedstrijd heeft gemeld, moet de zaalwacht alles in het werk stellen om een 

vervanger te regelen. Begin met het opbellen van de aangewezen 

scheidsrechter (zie ledenlijst bij de zaalwachtspullen). Bij geen gehoor of 

verhindering: vraag (smeek) mensen op de tribune of zelfs in de kantine. 

- Na het inspelen van de teams op een bepaald veld, moet de zaalwacht de 

ballen in de karren stoppen. Dit voorkomt dat tijdens de laatste “peptalk” 

voor de wedstrijd de teamleden zelf achter hun ballen aan lopen. 



 
Vervolg taken van de zaalwacht 

 

- Wedstrijden worden bijgehouden/ingevuld via het DWF. Alleen voor heren 1 

liggen er formulieren in de zaalwachttas, deze moet samen met een pen op 

het eerste veld komen te liggen vóór aanvang van de wedstrijd, zodat de 

teller daar alles op kan invullen. De overige teams mogen een klein 

uitslagenformulier meenemen om de setstanden en eventuele andere zaken 

als wissels of time-outs op bij te houden. Check altijd even bij de aanvoerder 

of coach of het DWF is ingevuld/verzonden.  

- Het papieren zaalrooster moet (zo volledig mogelijk) ingevuld worden met 

de aanwezigheid van de aangewezen scheids, de zaalwachten en de tellers. 

Als een wedstrijd door iemand wordt overgenomen, dan ook die naam graag 

even vermelden bij de betreffende wedstrijd. 

 

Voor de laatste zaalwachten op een wedstrijddag: 

- Zo gauw de laatste wedstrijdronde is begonnen dienen alle nog 

rondzwervende ballen in de ballenkarren gedaan te worden en deze karren 

moeten in het ballenhok gezet worden.  

- Alle papieren, rollen tape, pennen, fluitjes, mapjes etc. kunnen in de 

zaalwachttas. 
 

Voor alle teams die in de laatste ronde spelen: 

- Graag alle banken weer naar de zijkant (tribunekant) van de zaal rijden 

- Eventuele ballen nog even verzamelen in de ballenkarren.  

- De telborden en alle tafels en stoelen moeten weer opgeruimd worden in de 

beheerdersruimte in het midden van de zaal. 

- Alle schotten worden aan de linker- en rechterzijde van de zaal (naast de 

tribunes) verzameld. 

- Geef door dat iedereen gelijk gaat douchen en let hierbij voorlopig nog op de 

1,5 meter afstand.  

 

Dat waren zo’n beetje de belangrijkste taken. Als we allemaal een beetje helpen is 

het echt zo gebeurd.  

 

Succes!! 

 

 

 

 


