
 

 

 

Zaalwachtinstructie Volleybalvereniging Woudenberg 

(inclusief roostering seizoen 2019 – 2020) 

Volleybalvereniging Woudenberg laat op de thuiszaterdagen de eigen teams, de bezoekende teams 

en externe scheidsrechters faciliteren door een zaalwacht. De taken van deze zaalwacht zijn:  

1. ontvangen bezoekende teams en scheidsrechters; 

2. zorgen dat de apparatuur voor het DWF operationeel is en blijft; 

3. toezicht op het invullen van het DWF; 

4. toezien op een prettig verloop van de wedstrijddag; 

5. aanspreekpunt zijn voor alle voorkomende vragen vanuit teams, scheidsrechters en gasten; 

6. toezien op het opruimen van de velden en apparatuur na de laatste wedstrijden. 

De rol van zaalwacht rouleert binnen de seniorenteam, met uitzondering van Heren 4 (zij spelen al 

hun thuiswedstijden gedurende de werkweek) en de Dames en Heren Recreanten. 

Uitgaande van een zaterdags wedstrijdrooster met daarin meerdere thuiswedstrijden, zijn de volgende 

stappen van belang voor de zaalwacht van dienst. Als op wedstrijdzaterdag sprake is van een enkele 

thuiswedstrijd wordt er geen zaalwacht ingeroosterd. Voor deze gevallen is in de bijlage bij dit 

document een verkorte instructie opgenomen.  

14.00 uur 

De zaalwacht zorgt ervoor dat hij of zij om 14:00 uur aanwezig is.  

De zaalwacht ziet erop toe dat onze thuis spelende teams z.s.m. de velden speelklaar 

opbouwen en de scheidingsnetten plaatsen.  

De zaalwacht plaatst de beide welkomsbanners voor de ingang van Sporthal de Camp. 

De zaalwacht haalt bij de bar van Sportcafé de Camp de sleutel op van de opbergkast in de 

EHBO-ruimte (in de Valleihal).  

Uit de opbergkast haalt de zaalwacht de beide tablets en hij of zij trekt een clubshirt in de 

juiste maat aan (ook deze liggen – op maat gesorteerd) in de opbergkast. De zaalwacht neemt 

ook de welkomsbanner mee die bovenop de opbergkast ligt.  

Onder het scorebord plaatst de zaalwacht de tablets op een tafel en zet de welkomsbanner 

daar ook duidelijk zichtbaar neer. 

De zaalwacht zorgt ervoor dat hij of zij de zaalindeling en het fluit- en telschema beschikbaar 

heeft. 



De zaalwacht herinnert de scheidsrechters eraan dat coaches en scheidsrechters voor en na 

de wedstrijd bij de zaalwacht het DWF moeten komen invullen. 

Waar nodig worden bezoekende teams opgevangen en geïnformeerd over de toegewezen 

velden. 

14.30 uur (start eerste speelronde) 

De zaalwacht zorgt ervoor dat hij of zij zichtbaar aanwezig is in de zaal. 

Na de wedstrijden ziet hij of zij toe op het invullen van het DWF; dit blijft wel de 

verantwoordelijkheid van de scheidsrechter en de beide coaches. 

Waar nodig worden bezoekende teams voor de tweede speelronde van 16:15 uur 

opgevangen en geïnformeerd over de toegewezen velden. 

16.15 uur (start tweede speelronde) 

Tijdens deze speelronde zorgt ervoor dat de beide tablets worden opgeladen; als ze 100% 

opgeladen zijn dient het opladen te worden gestopt. 

De zaalwacht zorgt ervoor dat hij of zij zichtbaar aanwezig is in de zaal. 

Na de wedstrijden ziet hij of zij toe op het invullen van het DWF; dit blijft wel de 

verantwoordelijkheid van de scheidsrechter en de beide coaches. 

Waar nodig worden bezoekende teams voor de derde speelronde van 18:30 uur opgevangen 

en geïnformeerd over de toegewezen velden. 

Na speelronde 2 moet de zaalwacht toezien op het opbouwen van het Center Court door 

Heren 1 (uiteraard alleen als zij daadwerkelijk thuis spelen). 

Als Heren 1 om 18:30 uur thuis speelt wordt de tweede tablet bij het Center Court geplaatst 

zodat de aan die wedstrijd toegewezen tellers het DWF live kunnen invullen. 

18.30 uur (start derde en laatste speelronde)/ 

De zaalwacht zorgt ervoor dat hij of zij zichtbaar aanwezig is in de zaal. 

Na de wedstrijden ziet hij of zij toe op het invullen van het DWF; dit blijft wel de 

verantwoordelijkheid van de scheidsrechter en de beide coaches. 

Na deze speelronde zorgt de zaalwacht ervoor dat de thuis spelende teams uit deze 

speelronde de velden weer afbreken en de zaal opruimen. Hij of zij doet tevens een controle 

op achter gebleven afval. 

Na afloop van alle wedstrijden schakelt de zaalwacht de beide tablets uit en bergt deze samen 

met het gedragen clubshirt weer op in de opbergkast. Het shirt dient netjes te worden 

opgevouwen en op de stapel met de juiste maat worden gelegd. De welkomsbanner wordt 

weer terug gelegd bovenop de opbergkast. 

De opbergkast wordt afgesloten en de sleutel wordt weer afgegeven bij de bar van Sportcafé 

de Camp. Tot slot bergt de zaalwacht de beide welkomsvlaggen weer op op de daarvoor 

bestemde plaats 

  



Verkorte instructie zaalwacht rond los geplande thuiswedstrijden 

 

In een situatie waarin sprake is van een los geplande thuiswedstrijd is de aanvoerder/aanvoerster 

verantwoordelijk voor de volgende stappen: 

Hij of zij haalt bij de bar van Sportcafé de Camp de sleutel van de opbergkast in de EHBO-ruimte op. 

Uit deze kast haalt hij of zij één van de beide tablets en sluit de kast daarna weer af. 

De tablets wordt klaar gezet op de tafel voor de tellers en hij of zij wijst scheidsrechter en coaches op 

de verantwoordelijkheid om het DWF juist in te vullen. 

Na de wedstrijd en na het volledig invullen van het DWF wordt de tablet weer opgeborgen in de 

opbergkast en nadat deze is afgesloten wordt de sleutel weer afgegeven bij de bar van Sportcafé de 

Camp. 

 

  



Zaalwachtrooster seizoen 2019 – 2020 

 

 

Datum Tijden (Aantal wedstrijdrondes) Zaalwacht 

Za 26-10-2019 14:30 / 16:15 / 18:30 (3) Dames 3 

Di 29-10-2019 - GEEN ZAALWACHT  

Do 31-10-2019 - GEEN ZAALWACHT 

Za 02-11-2019 14:30 / 16:15 / 18:30 (3) Heren 3 

Za 09-11-2019 -  GEEN ZAALWACHT 

Do 14-11-2019 - GEEN ZAALWACHT 

Za 16-11-2019 14:30 / 16:15 / 18:30 (3) Dames 2 

Za 23-11-2019 14:30 / 16:15 / 18:30 (3) Heren 2 

Do 28-11-2019 - GEEN ZAALWACHT 

Za 30-11-2019 14:30 / 16:15 / 18:30 (3) Dames 1 

Za 07-12-2019 16:15 / 18:30 (2) Heren 1 

Do 12-12-2019 - GEEN ZAALWACHT 

Za 14-12-2019 14:30 / 16:15 / 18:30 (3) Dames 3 

Za 11-01-2020 - GEEN ZAALWACHT 

Do 16-01-2020 - GEEN ZAALWACHT 

Za 18-01-2020 14:30 / 16:15 / 18:30 (3) Heren 3 

Do 30-01-2020 - GEEN ZAALWACHT 

Za 01-02-2020 14:30 / 16:15 / 18:30 (3) Dames 2 

Za 07-03-2020 14:30 / 16:15 / 18:30 (3) Heren 2 

Za 14-03-2020 - GEEN ZAALWACHT 

Za 21-03-2020 14:30 / 16:15 / 18:30 (3) Heren 1 

Do 26-03-2020 - GEEN ZAALWACHT 

Za 28-03-2020 14:30 / 16:15 / 18:30 (3) Dames 1 

Za 04-04-2020 14:30 / 16:15 / 18:30 (3) Heren 3 

Za 16-04-2020 - GEEN ZAALWACHT 

Za 18-04-2020 14:30 / 16:15 / 18:30 (3) Dames 3 

 


