HANDLEIDING VOOR DE
ZATERDAGMORGEN ZAALWACHT
❖ Het team dat zaalwacht heeft, moet met het hele team aanwezig zijn.
❖ De beheerder zorgt dat de deur open is.
❖ Zorg dat je tijdig aanwezig bent, in ieder geval een uur voor aanvang van de
eerste wedstrijd.
❖ Zorgen dat de velden worden opgezet (de kinderen kunnen daaraan meehelpen).
❖ De verlichting in de hal gaat 45 minuten voor de eerste aan.
❖ Zorg dat de kinderen niet in het donker de hal in gaan.
❖ De tegenstanders ontvangen en de weg wijzen.
❖ Fluitjes zitten in de zwarte tas, zorg dat je ze ook weer terug legt!
❖ Scheidsrechters moeten op tijd met de wedstrijd beginnen (denk maar aan de
automatische verlichting).
Alle RAYON-wedstrijden moeten de zaalwacht zelf fluiten en e.v.t. tellen bij de
teams die daar te jong voor zijn. D, E en F-jeugd.
Een scheidsrechter die de niet aangewezen wedstrijden fluit moet in het bezit zijn
van minimaal V6.
Voor de REGIO-teams, zie schema in de hal of map in de zwarte tas.
❖ Indien de tegenpartij niet op komt dagen, coördinator van het desbetreffende
team bellen (zie adressengegevens in de map in de zwarte tas). Na een half uur
hoeft men niet meer aan de wedstrijd te beginnen. Alsnog wedstrijdformulier
invullen met de vermelding dat de tegenpartij niet is op komen dagen en de
wedstrijd is dan met 3-0 gewonnen (dus ook invullen en in de groene
verzamelmap doen).
❖ Van tevoren goed de spelregels doornemen (per team is dit verschillend) zit in
zwarte tas.
❖ Ook wij bij Set Up werken met het digitale wedstrijdformulier (DWF). De
Nevobo heeft daarvoor een aantal documenten opgesteld die op onze site
te vinden zijn.
❖ We raden iedereen aan dit door te lezen, zodat je precies weet wat er van
je verwacht wordt rond de wedstrijden of bij je rol als zaalwacht, fluiten
en tellen.
❖ Zorgen dat de zwarte tas met alle spullen terugkomen in de Set Up-kast.
❖ Alle ballen die nog los in de zaal liggen, in de Set Up-kast doen en daarna de kast
goed sluiten.
❖ Zorgen dat de velden en tribune na afloop weer worden opgeruimd (kinderen mee
laten helpen).
❖ Netten, palen en telborden terugzetten op de daarvoor bestemde plaats in het
berghok.
❖ Kleedkamers en zalen controleren op achtergelaten afval.

Belangrijke telefoonnummers: Beheerder Fred Smit: 06 - 12 836 605.
Huisartsenpost: 0900 - 3 336 333. Bij ernstig ongeval: Ouders van desbetreffend
kind bellen. Deze telefoonnummers kun je in de multomap in de zwarte tas vinden.
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