
 

Zaalwacht Volleybalvereniging Woudenberg 

Als zaalwacht ben je verantwoordelijk voor faciliteren van de thuiszaterdagen. Dit houdt in dat je 
teams verwelkomt, zorgt dat de iPads klaarliggen voor het invullen de DWF’s en nog een aantal 
dingen. De rol van zaalwacht delen de seniorenteams1. Is er maar 1 thuiswedstrijd? Dan is het team 
wat speelt zelf zaalwacht. In dit document lees je meer over de taken van de zaalwacht op een 
thuiszaterdag en als je als enige team speelt.  

Instructie zaalwacht ‘normale’ thuiszaterdag 

Wanneer moet je er zijn? : 45 minuten voor het begin van de eerste wedstrijden. Dus 13:45 uur als 
de wedstrijden om 14.30 beginnen, 15.45 uur als de wedstrijden om 16.30 beginnen, etc. 
 
Wat moet je doen?  

Als je aankomt:  

● Sleutel opvragen van opbergkast in EHBO-ruimte (Valleihal) bij de bar van Sportcafé de 
Camp. Hier liggen de zaalwachtshirts, de welkomstbanners, de tablets, etc. 

● Zaalwacht T-shirt aantrekken. En JA je moet ze aan. Zo kunnen ook mensen die onze 
vereniging niet kennen de zaalwacht herkennen. 

● Welkomstbanners (vlaggen) plaatsen voor ingang Sporthal de Camp. 
● Leg allebei de tablets op tafel en welkomst(rol-)banner bij de berging onder scorebord van de 

zaal plaatsen. 
● Controle batterijpercentage tablets. Batterij bijna leeg? Leg hem dan aan de oplader. 
● Zorg voor de zaalindeling + fluit- en telschema. Als deze op het prikbord hangt is het 

voldoende.  

Alles klaargezet? Dan: 

● Ontvang bezoekende teams en scheidsrechters. 
● Zorg voor het opbouwen van de scheidingsnetten en velden door thuisspelende teams. (Let 

op! Dit geldt ook voor wijziging van speelvelden tussen de wedstrijden door; bijv. afbouw van 
velden voor de opbouw van het centercourt + tribunes). Je hoeft dit als zaalwacht niet zelf te 
doen - overleg met de aanwezige teams!  

● Controle aanwezigheid scheidsrechters/tellers. Zijn ze er niet? Check dan het schema en 
zoek contact met de betreffende teams.  

● Toezien op gebruik tablets voor invullen/afronden DWF door scheidrechters en teams. (tevens 
batterijpercentage in de gaten houden/evt. opladen of er af halen bij 100%) 

1. Let op: bij de wedstrijdronde van Heren 1 zal de tweede tablet gebruikt worden voor 
het live bijhouden van het DWF bij het speelveld.  

● Je blijft de hele thuiszaterdag zichtbaar, aanwezig en beschikbaar voor vragen van 
bezoekers/teams en scheidsrechters/tellers. Vooral bij het begin en het einde van 
wedstrijdrondes is het handig als je bij de banner onder het scorebord bent.  

Na de laatste wedstrijdronde 

● Zorg dat de tablets goed gebruikt worden voor het afronden DWF door scheidrechters en 
teams. 

1 Met uitzondering van de recreantenteams.  



 

● Zorg voor het op- en afbouwen en opruimen van de velden door thuisspelende teams.  
● Zaal controleren op afval en opruimen.  
● Opbergen materialen zaalwacht in EHBO-ruimte/opbergkast: welkomstbanners binnen & 

buiten, tablets, zaalwacht shirts (netjes opvouwen en terug op stapel).  
● Opbergkast afsluiten en sleutel inleveren bij de bar van Sportcafé de Camp.   



 

Instructie zaalwacht rond los geplande thuiswedstrijden 

Als er een losse thuiswedstrijd is, dan ben je als team verantwoordelijk voor de zaalwacht. Hierin heeft 
de aanvoerder de aanvoerdersrol. Hij/zij zorgt dat de volgende stappen uitgevoerd worden:  

1. Sleutel opvragen van opbergkast in EHBO-ruimte (Valleihal) bij de bar van Sportcafé de 
Camp voor het pakken van 1 tablet. 

2. Opbergkast tussentijds weer afsluiten. 
3. Tablet klaar leggen op tafel voor de tellers en evt. ondersteunen van scheidsrechter/tellers bij 

het gebruik van het DWF.  
4. Na de wedstrijd toezien op het volledig invullen van het DWF en tablet weer terugleggen in de 

opbergkast.  
5. Na afsluiten opbergkast, sleutel inleveren bij de bar van Sportcafé de Camp. 

Ook breek je het veld weer af en controleer je of er nog afval opgeruimd moet worden.  

 

 

 

 


