Zaalwacht 2018-2019
zaterdag 24 november 2018

11.45 - 15.30 uur

Sanne Hinten

19:45 - 21:15 uur

Marije Maranus

zaterdag 1 december 2018

12.00 - 14.30 uur

Sjors van de Straten

zaterdag 8 december 2018

13.00 - 15.30 uur

zaterdag 15 december 2018

zaterdag 9 februari 2019

10.45 - 13.30 uur
13.30 - 16.45 uur

Tommy Deijkers
Rosa Vermeule &
Daphne van de Riet

zaterdag 16 februari 2019

19:45 - 21:15 uur

Kirsten Balemans

Gijs Prinse

zaterdag 9 maart 2019

12:00 - 13.15 uur

Inge van der Heijden

13.00 - 15.30 uur

Eline van Hassel
Sporthal Kannebuis

zaterdag 16 maart 2019

13.00 - 15.30 uur

Daniëlle van Gend

zaterdag 23 maart 2019
zaterdag 12 januari 2019

12.15 - 15.00 uur
15.00 - 17.30 uur

Jolanda Gelijns
Nando Piree
Sporthal De Parel

12:50 - 15.30 uur
19.45 - 22.30 uur

Patty van den Bosch
Cynthia Traets

zaterdag 30 maart 2019

13.00 - 15.30 uur

Inge van der Heijden

zaterdag 19 januari 2019

13.00 - 15.30 uur

Patty van den Bosch

zaterdag 26 januari 2019

12.45 - 15.30 uur
15.30 - 18.00 uur

Danny van Loenhout
Gijs Prinse

Aanwijzingen voor de zaalwacht:
- Zorg ervoor dat je uiterlijk een kwartier voor de eerste wedstrijd aanwezig bent.
- De map voor de zaalwacht ligt in ballencontainer nummer 1. Hierin zitten o.a. extra wedstrijdformulieren en
strafformulieren. Scheidsrechters en coaches hebben deze soms nodig. De sleuteltjes van de ballencontainers moet je achter
de bar ophalen.
- De zaalwacht bedient het scorebord.
- De zaalwacht is verantwoordelijk voor alle korfbalmaterialen!!! Hij/zij zet eventueel de korfbalpalen klaar. Laat de “ballencontainers” niet onnodig openstaan!!!
Pak het aantal ballen dat nodig is (inschieten en wedstrijd) en niet meer!!! Na afloop van de laatste wedstrijd ziet de zaalwacht er op toe dat alle
korfbalmaterialen opgeruimd worden.
- De zaalwacht controleert na afloop van de laatste wedstrijd de 4 kleedkamers.
- Tijdens de wedstrijd kan er langs de lijn niet met een bal gegooid of gespeeld worden. Neem eigen ballen na inschieten of wedstrijd gelijk weer in beslag.
- De zaalwacht is mede verantwoordelijk voor de opvang van de scheidsrechters(-sters). Wijs hen, indien nodig, hun kleedlokalen toe. Wijs hen, indien nodig,
ook de aanvoerder(-ster)/coach aan van het team dat hij/zij moet fluiten. Verder spreek je met de scheidsrechter af hoe hij/zij de tijdwaarneming geregeld
wil hebben (bijv.: laatste minuut: tijd stil).
- De zaalwacht en scheidsrechters(-sters) moeten zich houden aan het tijdschema van het wedstrijdprogramma!!! Wijs de scheidsrechters(-sters) hier indien
nodig op. Als we “uitlopen” en in tijdnood komen, dan kan het zo zijn dat andere zaalhuurders (b.v. volleybal) ook weer in tijdnood komen. De zaalbeheerder
kan ons dan verplichten competitiewedstrijden te staken of in te korten. Dit moeten we natuurlijk altijd voorkomen!!!
Mocht het zo zijn dat je niet kunt op de dag dat je staat ingedeeld a.u.b. in eerste instantie met iemand anders ruilen of zelf voor een varvanger zorgen.
Mocht dat niet lukken neem dan tijdig contact op met Eline van Hassel (Tel: 06-12443501)

