
Zaalwacht Postel: 

Bij de jeugdwedstrijden in De Postel zijn per thuiswedstrijd 1 of 2 ouders aangewezen om zaalwacht 

te zijn. Om alles in goede banen te leiden wordt net iets meer verwacht dan alleen achter het 

scorebord de knoppen te bedienen. 

Ten eerste, zorg je dat je op tijd bent (15 minuten voor de wedstrijd).  

Indien je zaalwacht bent bij de allereerste wedstrijd of de allerlaatste wedstrijd, wordt van je 

verwacht dat je meehelpt/mee coördineert bij het opzetten en opruimen van de palen. Tussen de 

wedstrijden in is het fijn als je ook mee coördineert dat de zaal netjes blijft (geen rommel bij de 

bank). Inrennen door teams mag boven. Dus niet langs het veld!  Dat is erg storend. 

De ballen, en tas met toebehoren voor de schotklok, de schotklok etc. liggen in de kast, waarvan de 

sleutel bij de beheerder gehaald kan worden. De kast staat in het meest linkse deel van de hal, en 

dan rechts in de hoek. Hierin moet aan het eind van de dag ook alles weer teruggelegd worden, 

daarna lever je de sleutel weer in bij de beheerder van de Postel. 

Ter informatie, bediening van de schotklok bij Sen 1 en A1 hoeft niet door de zaalwacht gedaan te 

worden, hier wordt een aparte jury voor ingedeeld.  

De bediening van het scorebord werkt vrij gemakkelijk. Je houdt de knop “klok” in en dan stel je de 

tijd in. Bij score thuisclub druk je op score thuis en druk je op de +. Bij score uitclub druk je op score 

gast en de +. Maak je een foutje? Geen paniek. De – kan ook gebruikt worden.  

Bij alle wedstrijden in breedtekorfbal en wedstrijdkorfbal wordt 1 minuut voor einde van iedere 

speelhelft de klok stil gezet. De scheidsrechter bepaalt het einde van de wedstrijd.  

Tijdens de rust stel je de klok in op 3 minuten, zodat de teams maximaal 5 minuten hebben voor de 

rust. Er is een strak schema, wedstrijden mogen niet uitlopen. Druk de toeter (signaal) een keer extra 

in als de thuis- of uitclub te lang pauzeert.  

Tussen de wedstrijden in stel je ook de klok in op de maximaal in te spelen tijd voor de volgende 

wedstrijd start. (2 minuten voor de start af laten gaan, zodat men ook echt op de aanvangstijd kan 

beginnen na handjes scheids, yell medespelers, etc.) 

Indien je zaalwacht bent bij wedstrijdkorfbal – waarbij een scheidsrechter van KNKV (buitenaf) komt 

fluiten, dan zorg je ervoor dat hij of zij goed wordt ontvangen. Biedt hem of haar wat te drinken aan 

– voor de wedstrijd, tijdens de rust en eventueel nog na de wedstrijd! In het café zijn ze hiervan op 

de hoogte, dit mag worden genoteerd voor DAKOS. Ook een beoordelaar van de scheidsrechter 

wordt wat te drinken aangeboden vanuit de club.  

 

 

 

 


