
 
  

 
 
 
 
 

ZAALWACHT 

Datum : 16 januari 2023 

 
 
 
 
 
Per 1 januari 2023 stellen we een zaalwacht in tijdens de wedstrijden op vrijdag avond en 
zaterdag middag. Dit doen we als er gelijktijdig meerdere wedstrijden zijn. Hieronder wordt kort 
beschreven wat we van de zaalwacht verwachten.  
 
De zaalwachters zorgen dat de competitie-avond of -middag goed verloopt. Het beste is dit 
een team van twee personen ervoor zorgen dat de wedstrijden goed verlopen en dat aan het 
einde van de avond de velden opgeruimd worden achtergelaten. 
 
Per speelavond of middag zal op basis van roulatie een ander team worden aangewezen om 
deze functie te vervullen. Met het aantal teams dat meedoet betekent dit dat jouw team 
ongeveer 2 of 3 keer per seizoen wordt aangewezen. Bij een vol programma op de 
vrijdagavond zullen de recreanten teams 1,2 en 3 ook meedoen als zaalwacht. Zij zullen de 
wedstrijden van 19.30 uur begeleiden en een senioren team de wedstrijden van 21.30 uur  
 
Bij vragen/onduidelijkheden kun je contact opnemen met het bestuur of de wedstrijdsecretaris  
 
TAKEN VOOR DE ZAALWACHT 
Voor aanvang: 

• De zaalwacht is 3 kwartier voor aanvang van de eerste wedstrijd aanwezig. Voor de 
vrijdag avond is dit veelal 18:45 en voor de zaterdag middag om 15.30 uur. Het zal 
echter ook aangegeven staan in het tel- en fluitschema. 

• De 3 tafels uit de EHBO ruimte verplaatsen naar zalen 1, 2 en/of 3. Afhankelijk waar 
wedstrijden gespeeld worden.  

• De ronde tafel bij het DOS barretje wordt de tafel voor de zaalwacht.  

• Elk veld voorzien van: 

• Tafeltje (staat in de EHBO ruimte) 

• 2 stoelen (staan in de EHBO ruimte) 

• Telbord (staat op de materiaalkar)  

• Scheidsrechterstoel  

• Fluitje aan elke scheidrechterstoel  

• Wedstrijdbriefje + pen op tafel bij het telbord 

• 2 banken aan de zijkant van veld 2 
 
Na afloop: 

• Netten, palen enz. opruimen 

• Eventueel achtergebleven rommel in prullenbak  

• Verzamel de fluiten en wedstrijdbriefjes bij de velden  

• Tafels, stoelen en telborden in de desbetreffende ruimte terug zetten  

• Foto's van wedstrijdbriefjes appen naar Jouke en Demi 
 
EHBO 
Het is gelukkig niet vaak nodig, maar in het geval van kleine verwondingen hangt er een EHBO 
koffer in de EHBO ruimte en er staat er eentje in de bekerkast op de galerij.  
Cold packs voor koelen van verstuikingen liggen in het kleine koelkastje in de EHBO ruimte 
achter bij veld 1. 
 
Bij levensbedreigende situaties  : bel 112 
Bij grotere blessures of twijfel : Huisartsenpost Gelderse Vallei Ede 
   T: 0318-200800 
   Willy Brandtlaan 10 6716RP Ede 

 
ALCOHOL 
Vanaf 2018 mag er geen alcohol en glaswerk vanuit de kantine van VVL meegenomen worden naar de 
galerij. Er hangen hiervoor ook bordjes zodat het voor iedereen zichtbaar is. De Stichting Sporthal 
Lunteren heeft geen vergunning om alcohol te gebruiken in de sporthal. Daarom verkopen we bij de DOS 
bar alleen koffie, thee en frisdrank. De zaalwacht mag en zal bezoekers hierop attenderen.  


