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Algemeen 

➢ Wees ruim op tijd aanwezig voor aanvang van de wedstrijden, tenminste 15 minuten van te 

voren. De zaalwachten voor de eerste wedstrijd op zaterdag, dienen minimaal 30 minuten 

van tevoren aanwezig te zijn omdat ze extra taken hebben. 

➢ Als je een keer niet aanwezig kunt zijn als zaalwacht, dien je zelf voor vervanging te zorgen! 

➢ Kleed je sportief (bijvoorbeeld in een trainingspak) en draag in ieder geval zaalschoenen. 

Niet op gewone schoenen in de zaal en ook niet op sokken. 

➢ De zaalwacht draagt het zaalwacht hesje, is aanwezig in de zaal (niet op de tribune) en zijn 

daarmee herkenbaar voor de bezoekende vereniging, scheidsrechters en de volgende 

zaalwacht. De 2 hesjes voor de zaalwacht zijn te vinden in de ballenkast. 

➢ De zaalwacht mag teams aanspreken materiaal, tassen of spullen die meegenomen dan wel 

opgeruimd moeten worden. Denk aan tassen, bidons, extra ballen, korven. Na de laatste 

wedstrijd wordt alles opgeruimd. 

➢ De zaalwacht let erop dat de zaal niet betreden wordt met andere schoenen dan 

zaalschoenen. 

 

Wedstrijden 

➢ We hebben beperkte tijd aangezien we de zaaluren huren, het is dus van belang dat de 

wedstrijden op tijd starten. De zaalwacht en scheidsrechters beslissen de starttijd en dienen 

dit via het wedstrijdprogramma van die dag te doen. Dit is dus niet aan de coaches!  

➢ Let op: is er geen scheidsrechter tijdig aanwezig, dan is de zaalwacht verantwoordelijk voor 

contact zoeken met de betreffende scheidsrechter en/of het regelen van een vervangende 

scheidsrechter! 

➢ Scheidsrechters van buitenaf : Ontvang de scheidsrechter en introduceer hem of haar bij de 

coach van het desbetreffende Granaet team. Bondsscheidsrechters krijgen twee 

consumptiemunten die ze in kunnen leveren bij de horeca van Optisport. Wijs de 

scheidsrechter de weg naar de kleedkamer. Vraag na hoe de scheidsrechter de tijdmeting wil 

gebruiken. Vertel de scheidsrechter of het programma op tijd loopt of niet.  

➢ De zaalwacht bedient het scorebord wat betreft tijd en score. Uitleg voor de bediening zit in 

de koffer. Indien er meerdere pupillen wedstrijden gelijktijdig worden gespeeld dient het 

scorebord alleen gebruikt te worden voor de tijd. De score wordt dan bijgehouden op de 

losse scoreborden door de thuisspelende teams van de Granaet. 

➢ In de EHBO-kamer, links van de klimwand, zijn voorzieningen aanwezig ingeval van 

blessures e.d. 

 

 



 

Heb je als eerste zaalwacht? 

➢ De zaalwacht bedient het scorebord wat betreft tijd en score. Het scorebord haal je op bij 

de balie van het zwembad. Uitleg voor de bediening zit in de koffer.  

➢ De eerste zaalwacht opent de ballenkast in de berging. Sleutel van de ballenkast ligt rechts 

van de ballenkast op een richel aan de muur. Zorg ervoor dat beide teams ballen hebben om 

in te schieten. Let ook op dat er niet teveel ballen in de zaal aanwezig zijn. De 

zaalwachthesjes liggen ook in de ballenkast. 

➢ Bij de korfbalpalen in de berging van de sporthal hangen aan de muur 7 beachflags. Op het 

rek daaronder liggen de voetstukken. Deze 7 beachflags moeten voor de eerste wedstrijd in 

de sporthal gezet worden.  

o 5 stuks in de zaal tegen de achterwand aan (1 in elke hoek en de andere 3 

daartussen), 

o 2 stuks op de tribune boven aan de trap (waar ook wel de tafel voor de 

lotenverkoop staat).  

 

Entreeheffing bij wedstrijden van de Granaet 1 

➢ In de meeste gevallen zijn er anderen die zorgen voor de entreeheffing en de lootjesverkoop 

voor de wedstrijd van de Senioren 1. Maar als dat niet geregeld is dan moet de zaalwacht 

daarvoor zorgen. 

➢ Tafel + een stoel moet geregeld worden voor de verkoop van loten (uit het EHBO hok) + 

heffen entree. EHBO hok. Tafel + stoel moeten na afloop van de wedstrijden weer terug 

gezet worden in het EHBO hok. 

➢ Toegang is 2 euro (€ 2,00) voor iedereen die ouder is dan 16 jaar. Hiervoor krijgt de 

bezoeker een programma boekje en een lootje voor de verloting van de taart. Extra lootjes 

voor de verloting mogen natuurlijk ook gekocht worden voor 1 euro per stuk. De kluis is 

tevens te vinden in de ballenkast. 

➢ Bezoekers met een supporterspas hebben reeds voor het gehele seizoen betaald en kunnen 

gratis naar binnen, zij krijgen ook een programmaboekje en een lootje. 

➢ De trekking van het winnende lootje dient in de pauze van de wedstrijd worden gedaan. Laat 

de omroeper het winnende nummer omroepen. 

 

Heb je als laatste zaalwacht? 

➢ Je zorgt ervoor dat de zaal weer helemaal opgeruimd wordt en netjes wordt achtergelaten. 

➢ De beachflags opruimen op de beugels aan de muur achter de korfbalpalen en de 

voetstukken op het rek daaronder. (de voetstukken haal je af van de beachflags) 

➢ Alle ballen terug in de kast. Kijk in de berging of ergens nog ballen liggen. De kastdeur weer 

op slot. 

➢ Eventueel rommel/afval in afvalbakken deponeren. 

➢ Zorg ervoor dat de korfbalpalen netjes teruggeplaatst zijn en eventuele losse korven in het 

rek aan de wand zijn geplaatst. 

➢ De hesjes weer in de ballenkast aan de schroeven aan de binnenzijde van de deur. 


