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ZAALWACHTINSTRUCTIE 2018-2019 

 
De zaalwachtklapper ligt in een van de onderste twee lockers in de kast naast de bar. 
De zaalwachttablet en oplader zit in een witte enveloppe.  

 
Algemene informatie vooraf: 
 

• De zaalwacht is uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd 
herkenbaar aanwezig in het wedstrijdhok. 

• De zaalwacht is de hele wedstrijdperiode in of nabij het wedstrijdhok aanwezig. 
• De zaalwacht is een NeVoBo-official. Aanwijzingen van de zaalwacht dienen te 

worden opgevolgd.  
 
In de instructie staat beschreven wat je moet doen tijdens een zaalwacht.  
Vergeet niet deze instructies helemaal te lezen. De instructie wordt jaarlijks vernieuwd en 
gedurende het seizoen ook aangepast, dus lees hem altijd opnieuw ook als je vaker 
zaalwacht hebt gedaan.  
 
 
O.a. de taken van de zaalwacht: 
 

• Kleedkamers toewijzen op whiteboard 
 

• Teams waar nodig helpen bij het invullen van het DWF (scoreformuliertje moeten 
de Pegasusteams zelf meenemen).  

 

• Gastheer/vrouw voor de tegenstanders 
 

• Consumptiebonnen t.b.v. Nevobo-scheidsrechters uitreiken (zie aparte info) 
 

• Velden toewijzen aan de teams 
 

• Zorgen dat teams het net op tijd opbouwen, zodat de 1e wedstrijden op tijd beginnen. 
NB  Let er op of er 3 of 4 velden moeten worden opgebouwd. In principe wordt er 
gedurende dag nooit omgebouwd. Soms moet er wel worden omgebouwd, maar 
alleen als groot veld verplicht is (H1, H2, H3 en D1); dit is dan bekend gemaakt aan 
de zaalwacht 
 

• Erop toezien dat de teams van de volgende speelronde niet hinderlijk op het veld 
wachten. 

 

• In de gaten houden dat scheidsrechters op tijd aanwezig zijn en indien nodig 
vervanging zoeken (schema’s zitten in zaalwachtklapper) 

 

• Er op toezien dat de laatst spelende teams hun eigen speelveld afbreken en alles 
opruimen (ook middenkabel).  

 

• Controleren na iedere ronde of de uitslagen op het DWF staan ingevuld 
 

• Zaal- en zaalwachtruimte netjes achterlaten, bijzonderheden van de dienst noteren 
en zaalwachtspullen opruimen.  
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Kleedkamers toewijzen 
De zaalwacht vult beneden in de hal op het whiteboard in welke teams zich in welke 
kleedkamer moeten omkleden. Dit ter verduidelijking voor de uitspelende teams.  
Kleedkamer 1 is voor heren thuis, kleedkamer 2 voor heren uit  
Kleedkamer 4 voor dames thuis, kleedkamer 5 voor dames uit  
Mochten er kleedkamers op slot zitten en zijn er meer nodig, neem dan kleedkamer 3 en 6 
ook in gebruik. De beheerder kan de kleedkamers openmaken.  
Whiteboardmarker zit in de zaalwachtklapper. 
 
Veldnummers 
Wijs veldnummers toe aan de wedstrijden. Probeer op donderdag rekening te houden dat de 
scheidsrechters zoveel mogelijk op het veld voor of na hun eigen wedstrijd kunnen fluiten. 
Op de zaterdag met de senioren zijn de meeste veldnummers al toegewezen. 
 
DWF 
Kijk op het DWF of de teams zich hebben aangemeld. 
Controleer na iedere wedstrijdronde of de teams de uitslagen wel hebben ingevuld. 
Scorebriefjes en formulier nemen de teams zelf mee. 
 
Scheidsrechters 
Scheidsrechters en aanvoerders/coaches moeten zich uiterlijk 15 minuten voor het officiële 
aanvangstijdstip van de wedstrijd melden bij de zaalwacht. Als een scheidsrechter  
15 minuten voor aanvang van de wedstrijd zich nog niet heeft gemeld, dient de zaalwacht op 
zoek te gaan naar een vervanger. Kijk wel eerst even of de scheidsrechter zelf nog speelt of 
net gespeeld heeft en zich opfrist. Telefoonnummers voor vervangende scheidsrechters en 
hun bijbehorende code (welk niveau ze mogen fluiten), vind je onder het tabblad 
“scheidsrechters”. (niveau van de teams zie bijlage). 
Bijzonderheden zoals te laat komen of afwezigheid van een scheidsrechter graag vermelden 
op de scheidsrechterslijst en ook de naam van de vervanger noteren.  
 
Consumptiebonnen (vervalt mogelijk)  
De scheidsrechters van andere verenigingen (de zgn Nevoboscheidsrechters) krijgen van 
Pegasus een consumptiebon aangeboden.  
De consumptiebonnen zitten voor in de zaalwachtmap in een envelopje. De zaalwacht zorgt 
dat de scheidsrechters vóór de wedstrijd de bon ontvangen. 
 
Opruimen zaal 
De zaalwacht zorgt ervoor dat de hal, maar ook de tribune volgens de afspraken netjes wordt 
opgeruimd. Hou in de gaten dat alle velden door de laatste spelende Pegasusteams 
helemaal wordt opgeruimd (dus ook afval, banken etc). Na alle wedstrijden loopt de 
zaalwacht de zaal en tribune nog even na.  
 
 
Graag de tablet met oplader in de enveloppe doen en samen met de zaalwachtklapper 
in de locker opruimen. 
 
 
Zijn er vragen, onduidelijkheden en/of opmerkingen dan laat dit weten aan het 
wedstrijdsecretariaat: wedstrijdpegasus@hotmail.com 
 
 
 
 
Bij urgente zaken is het wedstrijdsecretariaat bereikbaar op 06 46678721, liefst whatsapp  
 
 
 

mailto:wedstrijdpegasus@hotmail.com
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Indeling 2018 - 2019 
 

Dames teams  Competitie Heren teams   Competitie  

D1 
 

2e divisie B H1 2e divisie B 

D2 
 

Promotieklasse D  H2 3e divisie B 

D3 
 

1e klasse G H3 Promotieklasse D 

D4 
 

1e klasse G H4 1e klasse G 

D5 
 

1e klasse M H5 1e klasse H 

D6 
 

2e klasse N H6 1e klasse G 

D7 
 

2e klasse M H7 2e klasse I 

D8 
 

3e klasse N H8 2e klasse I 

D9 
 

3e klasse O H9 3e klasse G 

D10 
 

3e klasse N   

D11 
 

4e klasse O   

D12 
 

4e klasse M   

 
 

   

 
 
Jeugdcompetitie 1e helft  
 

Meisjes teams  Competitie Jongens teams   Competitie  

MA1 Meisjes A  
1e klasse D 

JA1 Jongens A 
1e klasse  

MA2 Meisjes A  
2e klasse G 

  

MA3 Meisjes A  
3e klasse D 

JC1 Mix C  
2e klasse E 

MB1 Meisjes B 
2e klasse N 

  

MB 2 Meisjes B  
2e klasse Q 

  

    

MC1  Meisjes C 
2e klasse M 

  

    

    


