Handleiding voor zaalwacht

Iedere 1e zondag van de maand controleert een lid van de TC (als deze zaalwacht is) de conditie van de ballen
en pompt deze zo nodig op.
Wat te doen en wat te laten als zaalwacht op een Niobe wedstrijddag.
De zaalwacht is een belangrijke functie om zowel de externe teams en scheidsrechters als de eigen teams
met plezier hun wedstrijden te laten spelen. In essentie is het vooral een organisatorische en coördinerende
functie.
De zaalwacht dient een half uur voor aanvang van de eerste wedstrijd aanwezig te zijn in de sporthal.
Het eerst spelende Niobe team van de dag zorgt voor de opbouw van de zaal en het laatst spelende Niobe
team zorgt voor het opruimen van de zaal.
Voorbereidingen:
Zorg dat je het programma van de speeldag een dag van te voren hebt doorgenomen zodat je weet welke
wedstrijden er worden gespeeld.
Belangrijk is dat je weet wie er moet fluiten en wie er tijdwaarnemers zijn, lijst met telefoonnummers ligt in
de wedstrijdkist.
Opbouw van de zaal:





Onder het scorebord dient een tafel neergezet te worden met daarop het bedieningspaneel voor het
scorebord. (Meestal wordt dit verzorgd door de beheerder van de zaal).
Er dienen aan beide zijden van het speelveld goals te staan, controleer of de netten niet stuk zijn en of de
goals goed vast staan aan de bodem van de sporthal.
Aan beide zijden van een goal moeten drie matten worden geplaatst ter veiligheid van de spelers.
Plaatsen van de reclameborden (de borden staan in de rechter opbergruimte, helemaal links in de hoek).

Taken zaalwacht:








Kijken of schoolbord, bij binnenkomst in de hal, is ingevuld zodat iedereen weet waar men moet
omkleden.
Zorg ervoor dat de opbouw van de zaal ruim voor de wedstrijd netjes is verzorgt, is dit niet het geval
meld dit dan even bij een van de coaches.
Zorg ervoor dat de bak met wedstrijdspullen bij de tafel voor de tijdwaarneming aanwezig is.
Deze is te vinden in de Niobe kast in het materialenhok, de sleutel voor deze kast is te vinden in het
sleutelkastje in het lokaal van de beheerder.
Kijk of de tijdwaarnemer tijdig aanwezig is, is dat niet het geval bel dan even waar deze blijft.
Kijk of de scheidsrechter tijdig aanwezig is, is dat niet het geval bel dan even waar deze blijft.
Als zaalwacht ben je verantwoordelijk voor het geven van een consumptiebon aan:
‐ Externe scheidsrechters
‐ Eigen Niobe Officiële Scheidsrechters (Fred Minten, Leo Leenen en Peter Swinkels).
Als Gerard van Bussel als scheidsrechter begeleider ook aanwezig is krijgt die ook een bon voor een gratis
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consumptie. Bonnen voor een gratis consumptie zitten in de wedstrijdbak.
Indien een examinator van het NHV aanwezig is (afleggen van een Proeve van Bekwaamheid door een
aspirant scheidsrechter) dan wordt hij uiteraard als onze gast beschouwd en krijgt een consumptiebon.
De scheidsrechter krijgt naast zijn consumptiebon tijdens de rust een flesje AA. Vraag voor de wedstrijd
even welke smaak hij/zij wil hebben. Flesjes AA te halen in La Cantina tegen inlevering van een
consumptiebon.
Anderen krijgen geen consumptiebonnen!






Bij blessures zijn er bij de beheerder ijszakken te verkrijgen. Bij ernstige blessures verwittig altijd de
beheerder, en overleg de verdere stappen.
Zorg ervoor dat na afloop van de wedstrijden alle spullen weer netjes worden opgeruimd.
Kijk of er geen wedstrijdformulieren blijven liggen.
Wedstrijdformulieren dienen direct na de wedstrijden te worden afgegeven.
Zie voor naam en adres formulier "Wedstrijdtafel".
Als de tijdwaarnemer(s) niet is komen opdagen geef dit even door aan de TC.
(Speler zal de eerstvolgende wedstrijd de eerste helft op de bank moeten zitten.)

Algemeen:








Zorgen voor ordelijk verloop in de hal. (Niet ingooien aan de zijlijnen tijdens het warmlopen).
Eigen en bezoekende teams NIET achter de banken van de op dat moment spelende teams.
Aan de kant van de Tijdwaarnemers en de banken van de spelende teams horen alleen officials, dus
teams die later moeten spelen of op de tribune of warmlopen aan de andere kant.
Geen alcoholische dranken in de sporthal. (Indien dit het geval is melden bij de beheerder).
In opdracht van de scheidsrechter er op toezien dat een speler/coach het speelveld en de zaal z.s.m.
verlaat na een rode kaart.
Hij of zij mag wel plaats nemen op de tribune maar mag op geen enkele wijze contact zoeken met de
spelers/coaches of begeleiders van de handballende teams.
In opdracht van de scheidsrechter maatregelen treffen om mensen vanaf de tribune uit de zaal te
verwijderen na buiten proportionele negatieve en vervelende gedragingen.

Na afloop van de laatste wedstrijd:
De zaalwacht controleert of alle standen in de Handbal App zijn ingevoerd, zo nodig alsnog doen.
Zo voorkomen we dat het NHV ons er (maandag of dinsdag) op moet attenderen dat een eindstand niet is
ingevoerd. Ook is het dan lastiger om de betreffende eindstand te achterhalen.

De Technische Commissie.
December 2017
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