
Instructieblad zaalwacht  

 
Beste zaalwacht, 
 
Allereerst hartstikke bedankt voor je aanwezigheid en inzet voor onze club in deze zaal. 
Als zaalwacht hoef je geen verstand van hockey te hebben.  
Je taken deze dag zijn als volgt te omschrijven: 
 

1) Ontvangen coaches van thuis- en uitteams en ze een kleedkamer toewijzen. 
LET OP: Alle teams die gebruik maken van een kleedkamer in het T-Kwadraat 
dienen vooraf hun sticks en ballen in te leveren bij de wesdtrijdtafel. De sticks en 
ballen gaan in een container die door de coach afgesloten kan worden. De teams 
kunnen zich dan omkleden en in de zaal krijgen ze hun eigen spullen weer. Na de 
wedstrijd geldt dezelfde procedure! 

2) Ontvangen scheidsrechters en ze een bal en fluitjes geven. Na de wedstrijd 
krijgen de scheidsrechters een consumptiebon. 

3) Zorg ervoor dat coaches en scheidsrechters de wedstrijdformulieren invullen en 
tekenen. Het 3e exemplaar gaat mee met de uitploeg, de voorste twee blijven in 
ons bezit. 

4) Zorg ervoor dat wedstrijden op tijd aanvangen en eindigen. Liever eerder 
beginnen dan later. Uitloop is niet gewenst! 
De tijd start en wordt het liefst niet stilgezet bij blessures e.d.  
Een wedstrijd duurt 2 x 30 minuten met 5 minuten inspeeltijd en 5 minuten rust. 
Stel de klok in (met behulp van de beheerder). 

5) Je houdt de score digitaal bij (met behulp van de beheerder). 
In het T-Kwadraat moeten de scheidsrechters dit doen wanneer beide velden door 
Were Di worden gebruikt. 

6)  Wanneer EHBO of ijs gewenst is, kan dit bij de beheerder gevraagd  
 worden, echter alleen bij dringende gevallen. 
7)  Je draagt zorg voor het materiaal in de koffer (formulieren, pennen, ballen,    

  fluitjes, tape en hesjes). 
8) Je draagt zorg voor het gedrag van spelers én coaches. Je mag een 

ieder hier altijd op aanspreken. 
9) Je ziet erop toe dat door alle spelers/coaches/bezoekers de regels die in de 

sporthal gelden, worden nageleefd. 
10) Je wijst de coach van Were Di op het klaar maken of afbreken van het speelveld, 

in samenwerking met de spelers (balken, doelen, spelersbank). 
 

 
Natuurlijk mag je zelf ook van de consumptiebonnen gebruik maken. Als er problemen 
zijn, kun je altijd bellen naar Sander Pastoor (06-28610365). Na afloop graag contact 

opnemen met Sander over het terugbrengen van de koffer/tas. 

 
Veel succes en plezier! 
Sander Pastoor 


