Instructie Zaalwacht
Voor de wedstrijd:









Zorg dat je drie kwartier voor het begin van de wedstrijd aanwezig bent.
Alle velden dienen een half uur voor het begin van de wedstrijd speelklaar te zijn.
Alle spullen die nodig zijn voor fluiten en tellen liggen in een kastje in het “invulhok”, direct links om de
hoek onderin. De bovenste la bevat pennen, de tweede la bevat de wedstrijdformulieren, onderliggers
(mappen) en de fluitjes en de onderste la de wedstrijdballen, vlaggen en scheidsrechterjasjes.
Dit kastje is normaal gesproken geopend. Mocht dit niet zo zijn, dan kan de sleutel voor dit kastje
worden opgehaald bij:
- Martijn Pikkemaat, Malandstraat 22 (tel: 06-27080386)
- Leo Blokhuis, Telgenkamp 1 (tel: 06-22503993)
De wedstrijdformulieren zitten gebundeld per speeldag in de blauwe ringbandmap in de tweede la.
Leg de wedstrijdformulieren klaar in de daarvoor bestemde onderliggers zodat deze kunnen worden
ingevuld.
Verder kun je algemene informatie in de map vinden, zoals de namen van degene die moeten fluiten,
een lijst met telefoonnummers van alle leden, een lijst met nethoogtes en het Nevobo
wedstrijdreglement. Verder ook lege wedstrijdformulieren etc.
De wedstrijd op van Dames 1 zaterdag om 15.45 wordt op het oranje veld rechts van het scheidingsnet
gespeeld. Na de wedstrijden van 13:30 uur moet hier dus het veld worden opgezet. Hiervoor is een
aparte instructie. Hier dient iedereen die zaalwacht heeft, de vlaggers en de zaalleiding een handje bij
te helpen.

Tijdens de wedstrijd:




Telbord bedienen en wedstrijdformulier invullen. Op de onderlegger staat de invulinstructie van het
wedstrijdformulier. Als je het even niet meer (zeker) weet kun je nakijken of je het goed doet. Je kunt in
geval van twijfel natuurlijk ook de scheidsrechter vragen.
Als je nog nooit eerder geteld hebt, vraag dan een teamgenoot om dit met zijn tweeën te doen, zodat
er geen fouten op het formulier worden gemaakt.
Let op: fouten op het formulier worden door de bond bestraft met een boete.

Na de wedstrijd:




De zaal moet volledig opgeruimd en schoon worden achtergelaten, dus alle velden opruimen. Ook de
velden waar niet door jullie geteld wordt! Zaalwacht doe je met zijn allen. Palen, netten en antennes
kunnen weer op de kar, banken moeten per 3 gestapeld aan de muur worden gezet en het grote
scheidingsnet moet weer terug worden gehangen.
Na afloop controleren of alle spullen uit het kastje weer aanwezig zijn: In de tweede la liggen
enveloppen waar op staat wat in de kast moet zitten: 4 vlaggen, 3 jasjes en 5 fluitjes. Als alles aanwezig
is, de kast afsluiten, de sleutel (indien aanwezig) in de envelop doen, je naam op de envelop zetten en
samen met de wedstrijdformulieren in de brievenbus van DeVoKo in de hal doen.
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

