
 

Ommen, september 2018 

 

 

Algemeen 

Dit is de handleiding voor de zaalwacht. De zaalwacht is mede verantwoordelijk voor de goede 

organisatie van de competitiewedstrijden van Volco. Deze handleiding bevat allerlei informatie die van 

toepassing kan zijn op de zaalwacht. We proberen zo volledig mogelijk te zijn, maar mis je iets of heb 

je vragen, neem dan gerust contact op met de daarvoor verantwoordelijke mensen. 

Ga serieus om met je taak als zaalwacht. Voor velen ben je op een competitiedag het eerste 

aanspreekpunt van Volco. Dwarrel daarom niet rond in de sporthal of het VolcoHome, maar zorg er 

steeds voor dat er altijd minimaal 1 persoon in de juryruimte aanwezig is. 

Bij vragen kun je contact opnemen met onderstaande personen. 

 

Ilse Kodden  zaalwachtcoördinator 0529-450608 

Esther Kortman  wedstrijdsecretaris 06-34546950 

Alle gegevens gelden onder voorbehoud van wijzigingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

De competitiedag 

De sleutel van de wedstrijdkast kan in het VolcoHome opgehaald worden. De tablets liggen in het 

VolcoHome. In de kast in de opbergruimte beneden in de zaal tref je verder het volgende aan: 

• Tas met wedstrijdballen. 

• 1 Tas met inspeelballen. 

• Polo’s voor de scheidsrechters 

In de juryruimte staat een plastic opbergbox (naast de geluidinstallatie). In deze box zit alles 

wat je verder nodig kunt zijn. Deze opbergbox kan altijd in de juryruimte blijven staan. 

Werkzaamheden voor de eerste wedstrijden. 

• Zorg er voor dat je tijdig in de hal aanwezig bent. Haal de sleutel van de wedstrijdkast op 

(in het VolcoHome).  

• Haal de tablets op (in het VolcoHome). Leg de tablets klaar in de juryruimte en start deze 

op. Log vervolgens op elke tablet in het digitale wedstrijdformulier (DWF) in, zodat de 

tablets gereed zijn voor de wedstrijden. Zorg ervoor dat ze voldoende opgeladen zijn. (Kijk 

voor meer informatie over het DWF in de handleiding DWF in deze map).  

• Controleer of de gegevens van de wedstrijden in het DWF compleet zijn. 

• Geef eventueel informatie aan coaches die het DWF nog niet ingevuld hebben en 

ondersteun eventueel bij het juist invullen van het DWF.  

• Leg consumptiemuntjes klaar voor de scheidsrechters.  

• Plaats de reclameborden langs de wanden die met vloerbedekking bekleed zijn en langs 

het muurtje voor de tribune. Je begint naast de deur van de ruimte waar de borden in 

staan. De borden staan op de grond en kleven aan de muur d.m.v. klittenband. Daarnaast 

moeten een aantal posters aan de wand opgehangen worden.  

• Breng de wedstrijdballen, inspeelballen en polo’s scheidsrechters e.d. naar de juryruimte.  

De kast altijd gelijk afsluiten! 

• De teams zijn verplicht mee te helpen bij het opbouwen van de velden. Je kunt de teams 

hierop wijzen. Daar waar nodig hulp bieden. 

• Afvalemmers inclusief afvalzakken verdelen bij de velden. De veldnummers achter de 

velden hangen (gaat met klittenband) en in de juryruimte de kaart wedstrijdleiding 

ophangen. 

• Ontvangen van scheidsrechters en teams. Gastteams wijzen op toegang naar het 

VolcoHome. Scheidsrechters wijzen op de polo’s. Scheidsrechters zijn gehouden deze 

polo’s te dragen. De zaalwacht heeft hier een controlerende en corrigerende functie. 

• Wedstrijdbal en tablet aan de scheidsrechters overhandigen. 

• Alleen op verzoek inspeelballen aan de tegenstander meegeven. Haal de tas weer op als 

de wedstrijd is begonnen. Desnoods het team opdracht geven de ballen bij elkaar te 

zoeken.  

Zaalindeling 

 

Kleedkamers    Kasten zaalwacht / Kantine 

Veld 4       Veld 2 

Veld 3       Veld 1 

 

Tribune -  Juryruimte - Tribune 

 



 

Scheidsrechters en tellers. 

• Alle scheidsrechters, ook die van Volco dienen zich te melden bij de zaalwacht. 

• Geen scheidsrechter? Probeer het tekort op te lossen met eigen mensen. Denk wel aan 

de licentie. Wedstrijden in de hoogste klasse hebben altijd voorrang. Niet elke 

scheidsrechter mag overal fluiten. In geval van nood mogen scheidsrechters één klasse 

hoger fluiten dan de licentie aangeeft. Je hoeft de teams niet te vragen of de gevonden 

scheidsrechter goed is, dat moeten ze goedvinden. Een lijst met scheidsrechters zit in 

deze map. 

• Geen teller? Vervanger zoeken. Tweetallen uit elkaar halen. Wedstrijden in de hoogste 

klasse hebben altijd voorrang.  

FLUITEN EN TELLEN IS GEEN TAAK VAN DE ZAALWACHT! 

 

Werkzaamheden na de wedstrijd 

• Zorg er steeds voor dat je de tablet en de wedstrijdbal gelijk na de wedstrijd terug krijgt 

van de scheidsrechter.  

• Controleer of de wedstrijd volledig is afgehandeld in het DWF. Dit is het geval als de 

wedstrijd niet meer in de lijst staat van het DWF.   

• Het laatst spelende team moet het veld opruimen en indien nodig de helpende hand 

bieden. Het afbreken van de velden is geen taak van de beheerders. 

• Alle ballen in de juiste tassen verzamelen. Tassen en prullenbakken opruimen. De 

afvalzakken weggooien. 

• De reclameborden en posters weer opruimen in de daarvoor bestemde opbergruimte.  

• Controleer of alles netjes is opgeruimd. Kasten weer afsluiten. 

• Opbergbox inpakken (kan in de juryruimte blijven staan), geluid en licht uit in de 

juryruimte. 

• De tablets en overgebleven consumptiemuntjes in het kistje opbergen en samen met de 

stekkerdoos en sleutel van de wedstrijdkast inleveren achter de bar in het VolcoHome. 

 

Aantal te spelen sets teams Volco 

• Senioren t/m  2e klasse + alle jeugdklassen Altijd 4 sets tot 25  punten met een verschil 

van 2 punten Bij gelijke stand volgt er een 5e set tot 15 punten met een verschil van 2 

punten. 

• Senioren 3e en 4e klasse Altijd 4 sets tot 25 punten met een verschil van 2 punten  

 

Nethoogtes: 

• Dames senioren   2.24m 

• Heren senioren   2.43m 

• Alle Meisjes A+B  2.24m 

• Alle Jeugd C  2.15m 

 

Bij Meisjes C Top- en Hoofdklasse (MC1 en MC2 

Veldgrootte 18x9 meter  

Bij Jeugd C 1e klasse: (MC3, MC4, JC1) 

Veldgrootte 18x9 meter (seniorenveld!) Serveren mag van achter de hele 7meterlijn. Je mag 

zover naar achteren als mogelijk. Na 3 goede servicepogingen in dezelfde beurt, wordt er NIET 

doorgedraaid. Sprongserve is WEL toegestaan. 

 



 

 

Invallersbepaling 

• Spelers mogen maximaal 2 keer per kalendermaand of maximaal 10 keer per seizoen 

meespelen met een hoger team. In alle klasse is horizontaal invallen toegestaan. 

Invallersbepaling jeugd: 

• Jeugdspelers opgegeven bij de senioren mogen onbeperkt invallen in alle hogere 

seniorenteams. Jeugdspelers opgegeven bij de jeugd, mogen onbeperkt invallen in 

alle hogere teams/klassen. M.a.w. spelers opgegeven bij de Topklasse 

mogen niet invallen bij de Hoofd, 1e en 2e klasse. Spelers opgegeven bij de Hoofdklasse 

mogen niet invallen bij de 1e en 2e klasse in dezelfde of een lagere leeftijdscategorie. 

Spelers opgegeven bij de 1e klasse mogen niet invallen bij de 2e klasse in dezelfde of 

een lagere leeftijdscategorie. Spelers opgegeven bij de 2e klasse mogen bij iedere hogere 

klasse invallen. 

• Horizontaal invallen is alleen toegestaan in alle klassen.  

De zaalwacht hoeft dit niet te controleren, echter kan het nu wel uitsluitsel bieden bij vragen hierover. 

De teams zijn altijd zelf verantwoordelijk. De TC en het Wedstrijdsecretariaat hebben een lijst wie 

waar mag spelen. 

Overige richtlijnen zaalwacht opgesteld door de Nevobo (Aangepast aan situatie Volco) 

• Tijdens competitiewedstrijden in alle sporthallen en zalen moet een zaalwacht aanwezig 

zijn. 

• Verenigingen die voor een zaalwacht moeten zorgen zijn verplicht deze aanwezig te laten 

zijn vanaf 45 minuten voor de eerst te spelen wedstrijden tot 15 minuten na de laatst 

gespeelde wedstrijd. 

• De zaalwacht mag tijdens een dienst geen andere taak vervullen, wedstrijden spelen, 

fluiten of tellen. 

• De zaalwacht zorgt ervoor dat wedstrijden op tijd beginnen, desnoods door het beperken 

van de inspeeltijd. 

• De zaalwacht overhandigt de scheidsrechter de wedstrijdbal, tablet, eventueel 

opstellingsbriefjes en een consumptiebon voor het VolcoHome.  

• De zaalwacht zorgt voor het opvolgen van de aanwijzingen van de zaalbeheerder. 

• De zaalwacht houdt toezicht op het betreden van de sportvloer door onbevoegden of 

personen met buitenschoeisel. In principe zit er geen publiek op de spelersbank of in de 

nabijheid hiervan. 

Bevoegdheden zaalwacht 

De zaalwacht heeft de volgende bevoegdheden: 

• Het verwijderen van onbevoegden uit de speelzaal. 

• Wedstrijden laten aanvangen of indien nodig stoppen in verband met de tijd; wedstrijden 

verplaatsen naar een ander veld. 

• Het rapporteren van onregelmatigheden in de wedstrijdzaal aan de sector. 

• Het omzetten van scheidsrechters binnen de gestelde grenzen van de sector. 

• Bij het niet opkomen van de zaalwacht zal de verantwoordelijke vereniging worden 

beboet. 

• In alle gevallen waarin deze richtlijnen niet voorzien, beslist de sector competitie van de 

Nevobo.  


