
 

 

Taakomschrijving zaalwacht 

 
Zaalwacht is een taak ingedeeld door de zaaltakencommissie, uitgevoerd door leden van 

EVBV Octopus, die zorg draagt voor alle praktische zaken omtrent de thuiswedstrijden. 

 

Algemeen 

 Je kunt niet op voorhand al een taak overnemen van iemand. De zaalwacht moet vrij 

blijven om onderstaande (algemene) taken uit te voeren.  

 Bij afwezigheid van tafeltaken en/of scheidsrechters, is de zaalwacht 

verantwoordelijk dat deze alsnog ingevuld worden. 

 Zorg dat alle wedstrijden op tijd beginnen. 

 Zorg dat alle tafel-taken en scheidsrechters present zijn. 

 Controleren of diegene achter de tafel zitten weten wat ze moeten doen. Weten ze 

hoe het scorebord werkt? Weten ze hoe de tablet werkt? Wellicht de eerste paar 

minuten even ondersteunen. 

 Bij afwezigheid van iemand die een taak moest doen, geef dit door aan Dani. 

 

Specifieke taken eerste zaalwacht 

 Zorg dat je aanwezig bent op de tijd die in het zaaltakenschema staat (dat is dus vóór 

dat de eerste wedstrijden beginnen).   

 Zorg dat de zaal wordt opgebouwd voor de thuiswedstrijden. 

 Zorg dat alle benodigdheden worden klaargezet om wedstrijden te spelen. Denk aan 

een tafel, twee stoelen, het scorebord, de tablet.  

 De tafels (op wielen) en de stoelen staan in het scheidsrechter hok. Dit hok vind je 

aan het einde van de lange gang aan de kant van de speelplaats (kleedkamer 5). 

 

Specifieke taken laatste zaalwacht 

 Zorg dat de zaal wordt opgeruimd aan het einde van het thuisweekend (incl. afval) 

 Zorg dat alle attributen die gebruikt zijn bij de wedstrijden weer op de juiste plek 

opgeruimd worden. 

o Koffers van de klok, kabels en overige attributen in de linkse kast. 

o Tafels en stoelen in het scheidsrechters hok (dit ik kleedkamer 5). 

o Banken in de berging. 

 De kasten van EVBV Octopus op slot doen aan het einde van thuisweekend. 

 Ballenrek van EVBV Octopus op slot doen aan het einde van het thuisweekend. 
 


