Taken zaalwacht
Begin van de (zaalwacht)dag
Een half uur voor de eerste wedstrijden beginnen zorg je er voor dat alles klaar is. Dit houdt het
volgende in:

Netten opzetten

Banken die achter de velden staan verplaatsen naar de zijkant van de velden

Zorg dat bij elk veld aan beide kanten minimaal één bank staat

Scheidsrechterstoelen klaar zetten

Tellertafels klaar zetten + twee stoelen aan elke kant

Telborden op de tellertafels zetten, deze staan in het magazijn.

Stootkussens om de palen doen

Tafel klaar zetten die in het midden van de hal ter hoogte van de wand staat, dit is een ronde
tafel met wieltjes eronder. Wedstrijdformulieren in de zaal leggen op de ronde tafel (liggen
achter de bar naast de koeling van de Aquarius)

Per speelveld 1 ballenkar klaarzetten met daarin genoeg ballen, sleutel ballenkar achter de bar.

Muziek installatie klaarzetten.
Gedurende de (zaalwacht)dag









Toezien dat de wedstrijd op de aangegeven tijd begint.
Toezien dat iedereen zaalschoenen draagt of anders de overschoenen aan heeft.
Toezien dat publiek op de tribune of in de kantine zit.
Toezien op netheid van de zaal, rommel die wordt achtergelaten opruimen en eventueel een
keer met de grote dweil erdoor, deze is te vinden achter de bar.
Als de aangewezen scheidsrechter niet op komt dagen, zorgen voor een vervangende
scheidsrechter.
Het scheidsrechterschema is te vinden op: http://www.vcverrekijker.nl/scheidsrechters.php en
op het bord in de kantine. Eventueel, als dit nodig is scheidsrechtercoördinator Hein de Croon
bellen. (06-11117369).
Zorgen voor tellers. Bij elke wedstrijddag is een jeugdteam of de Zaalwacht verantwoordelijk
voor het tellen van de wedstrijden. Als het jeugdteam wat die dag moet tellen zelf aan het
spelen is telt de zaalwacht de betreffende jeugdwedstrijden of een ander team wat hiervoor
aangewezen is. Mocht het team niet op komen dagen om te tellen dan bel je de desbetreffende
trainer/coach van dat team.
Calamiteitentelefoon voor alle zaken op een wedstrijddag (Laurens Verbeek 06-10985645).

Zorgen dat de netten op de juiste hoogte hangen. Hoogte van het net
Het net moet op de juiste hoogte hangen, waarbij de hoogte van het net in het midden van het speelveld
gemeten wordt. Boven de twee zijlijnen moet de hoogte precies gelijk zijn en niet meer dan 2 cm boven
de reglementaire hoogte uitkomen. Een meetlat is in de hal aanwezig.
De nethoogte moet bij de verschillende ploegen als volgt zijn:
- 2,43m voor heren
- 2,24m voor dames
- 2,43m voor jongens A
- 2,24m voor meisjes A
- 2,24m voor jongens B
- 2,15m voor meisjes B
- 2,05m voor jongens C
- 2,05m voor meisjes C
Einde van de (zaalwacht)dag








Palen opruimen
Stootkussens om de palen opruimen
Netten opruimen
Telborden en tafels opruimen
Scheidsrechter stoelen opruimen
Ballen en de daarbij behorende karren opruimen, let op ballenkar op slot doen. Sleutel ballenkar
inleveren achter de bar.
Rommel die is achtergelaten opruimen

Tip: zorg dat je aan het begin van het seizoen een lijstje maakt wie wanneer zaalwacht heeft en
geef dit aan al je teamleden. Een zaalwachtronde wordt zo minder snel vergeten.

