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Algemeen 

 Alleen personen met binnenschoenen toelaten tot de zaal. 

 Publiek doorsturen naar de tribune. 

 Er wordt niet gegeten in de zaal. 

 Geen glas, glazen en kopjes vanuit kantine in de zaal. 

 De eerste zaalwacht van een wedstrijddag dient de zaalsleutel op te bij de Fam. Oskam (De Akker 61, 

Waddinxveen). Dit graag even van te voren afstemmen (b.v. per WhatsApp, contactgegevens zijn bekend bij de 

takenplanner). De laatste zaalwacht graag weer de sleutel afleveren bij Fam. Oskam (kan door de brievenbus). 

 

Opstarten 

 Op tijd aanwezig zijn (graag drie kwartier voor het begin eerste wedstrijd). 

 Kantine en toiletten openen. 

 De bardienst even helpen opstarten. Denk hierbij ook aan het checken of er voldoende koffie in de 

koffiezetautomaat zit:  

 knop aan rechterzijde indrukken 

 deur openen en koffiepak optillen 

Indien bijna leeg checken of er een pak in de koelkast ligt. Anders uit vriezer halen en in koelkast doen (ontdooien 

duurt etmaal en is voor volgende dienst) en oploskoffie gebruiken. 

 Zaalwachtoverzicht is te vinden in de zaalwachters app (https://zaalwacht.bouncersbasketball.nl/). 

 Tablets voor Digitale Wedstrijd Formulier (DWF) uit bestuurskamer (of materialenkast) halen,  opstarten en 

eventueel bijwerken. De tablets zitten in een zwarte laptoptas inclusief laders. Als er moet worden ingelogd in 

Sportlink, neem dan contact op met de takenplanner of iemand van het bestuur.  

 

Opbouw velden (Startende teams moeten helpen) 

 Veld 1, of A, (kantinezijde) is hoofdveld; aanwezig moeten zijn: 

 tafels met 2 stoelen aan muurzijde (deze staan meestal in het toestelhok) 

 scorebordpaneel (uit materiaalkast) 

 balbezit-pijl (kastje in materiaalkast) 

 stekkerdoos (materiaalkast) 

 bordjes voor het aangeven van fouten, time-outs en wissels (idem) 

 5-teamfoutenbordjes (idem) 

 tablet voor DWF met snoertje (uit bestuurskamer: laptoptas zit in de afgesloten kast)  

Alles aansluiten op muurcontacten achter de tafel. En checken! 

 Veld 2, of B, is tweede veld (indien er slechts één wedstrijd is, dit veld niet gebruiken; is dan niet gehuurd!); 

aanwezig moeten zijn: 

 tafel met 2 stoelen aan muurzijde (deze staan meestal in het toestelhok) 

 scorebord (uit bestuurskamer); de balbezit-pijlfunctie zit hierop 
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 zwarte elektriciteitskabelhaspel (materiaalkast) 

 bordjes voor het aangeven van fouten, time-outs en wissels (idem) 

 5-teamfoutenbordjes (idem) 

 tablet voor DWF met snoertje (als veld 1/A) 

Werking scorebord checken!  

 Centercourt (1e klasse afdeling en hoger); aanwezig moeten zijn: 

 beide tafels gebruiken, en 3 stoelen, en plaatsen tegenover tribune 

 scorebord (uit materiaalkast) 

 haspel met datakabel* (check welke waar moet!) (kast) 

 24-secondenunits en kabelhaspels* (kast); 24-seconden verloopt via het paneel van het scorebord. Kabels 

van de display aansluiten op de aansluitingen in de muur (bij kantine en bij toestelhok) 

 zwarte elektriciteitskabelhaspel (kast) 

 5-teamfoutenbordjes (kast) 

 tablet voor DWF met snoertje (als veld 1/A) 

 Steeds aan weerzijden van de tafel twee dubbele banken (op elkaar gestapeld) neerzetten voor spelers en coach. 

 Baskets omlaag draaien (indien dit nog niet gebeurd is door de beheerder) en controleren op goede hoogte. 

 Juiste type ballen (heren, dames, mini's): 4 per veld; pas uitdelen, nadat alles gereed is. Meestal hebben de teams 

eigen inspeelballen en is er alleen een wedstrijdbal nodig. 

 INDIEN NODIG: OPRUIMEN MATERIAALHOK 1E VELD. VOORAL DE BRUG STAAT MEESTAL VERKEERD. OOK DE 

PALEN VOOR VOLLEYBAL OF BADMINITON STAAN VAAK GEVAARLIJK. LIEFST DE MATTEN  VOOROP. Vraag 

eventueel hulp bij beheerder of aanwezige seniorleden. Graag  de netten sluiten. 

 Sommige teams willen graag wat muziek tijdens het inspelen. Hiervoor is een mobiele geluidsinstallatie 

beschikbaar (1 box, staat in de bestuurskamer). Eigen muziek van mobiel via Bluetooth is dan de meest eenvoudige 

oplossing. 

 

Voor aanvang wedstrijden 

 Kwartier voor aanvang wedstrijden: check of scheidsrechters / juryleden aanwezig zijn.  

 Zo niet, ga informeren en / of bellen met hulp van aanwezige ledenlijst (telefoonnummers staan soms vermeld in 

de zaalwachters app). 

 DWF van bewuste wedstrijd opstarten op tablet en scheidsrechters en coaches in laten vullen. Omdat ouders die 

zijn ingedeeld om te tafelen niet in Sportlink bekend zijn, worden er alternatieve leden in de zaalwachters app 

voorgesteld. Graag die leden in het wedstrijdformulier zetten. 

 In de zaalwachters app (https://zaalwacht.bouncersbasketball.nl/) aangeven wie wel en niet aanwezig was en of er 

voor vervanging was geregeld. 

 

Tijdens wedstrijden 

 Ballen verzamelen (natellen). 
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 Personen wegsturen die niets in de zaal te zoeken hebben en bijvoorbeeld de tafel afleiden.  

 Tussendoor regelmatig kleedkamers controleren op schade en rommel. Indien noodzakelijk de verantwoordelijken 

hierop aanspreken en in orde laten maken.  

 Bij het uitreiken van ice-packs erop letten dat deze ook weer ingeleverd worden. 

 

Na elke wedstrijd 

 Na afloop elke wedstrijdronde controleren dat DWF op tablets ingevuld en afgesloten zijn. Dit moet door de 

hoofdscheidsrechter worden gedaan. 

 Invullen van de eindstand in de zaalwachters app. 

 

Na afloop laatste wedstrijden (Laatste teams moeten helpen) 

 Samen met de laatst spelende teams de zaal weer opruimen. Alle baskets omhoog, ballen in de kast of 

ballenwagen. Tafels en stoelen weer in het hok. Al het wedstrijd materiaal weer in de kast. Vergeet de 

geluidsinstallatie niet! 

 Tablets afsluiten (helemaal) en in de laptoptas stoppen inclusief laders. Tas gaat in de afsluitbare kast in de 

bestuurskamer (of in de materialenkast).  

 Controleren kleedkamers op schade en rommel. Indien noodzakelijk de verantwoordelijken hierop aanspreken en 

in orde laten maken. 

 Deuren naar toiletten en kantine weer afsluiten, alsmede de buitendeur. 

 Sleutel graag afleveren bij Fam. Oskam op De Akker 61 in Waddinxveen (kan door de brievenbus). 


