
Controlelijst zaalwacht  
 
Datum:……………………… Namen zaalwacht:……………………………………………………..  
 
Wees gastheer/gastvrouw  
Denk eraan dat je ongeveer een half uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig bent in de 
hal, speel voor gastheer voor de scheidsrechters. En biedt de bondsscheidsrechters een drankje 
aan namens de vereniging, de rekening kan je laten opmaken achter de bar op naam van onze 
vereniging (de penningmeester rekent af aan het eind van het seizoen). Wijs de 
scheidsrechters en de tegenstanders de weg naar hun kleedkamer. 
 
Opbouw van de zaal  

Zet de wedstrijdtafel en 2 stoelen klaar   

Zet het Flyers-bord voor de wedstrijdtafel en zet het vast  

Haal de wedstrijdklok op bij de bar en ook de kabelhaspel met elektriciteitssnoer  

Installeer de wedstrijdklok volgens gebruiksaanwijzing, zet ook een handmatig 
scorebord klaar  

 

Haal de “blauwe koffer” uit het ballenhok (sleutel verkrijgbaar achter de bar) en zet 
deze op de wedstrijdtafel, controleer deze ook op de aanwezigheid van 2 
stopwatches, indien afwezig, dit melden bij de TC 

 

Zet ook de verbandtrommel klaar naast de wedstrijdtafel   

Zet aan weerszijden van de wedstrijdtafel de spelersbanken klaar   

Installeer de handbalgoals,en controleer de netten, dicht eventuele gaten af   

Zet de goals vast in de vloer met de beugels, deze zitten in de metaalkleurige koffer  
in het ballenhok  

 

Bouw in de trainingshal de tribunes op, houdt daarbij rekening met voldoende  
afstand tussen speelveld en tribune 

 

Leg voor de tribunes en vanaf de ingang van de zaal naar de tribunes toe het tapijt  
neer 

 

Ontvang de spelende teams en wijs eventueel naar de kleedkamers   

Controleer of de scheidsrechters aanwezig zijn   

Controleer of de mensen (tellers) die zijn ingedeeld achter de wedstrijdtafel aanwezig 
zijn  

 

 
Noteer hier wie er niet aanwezig was maar wel ingedeeld was als scheidsrechter of achter de  
wedstrijdtafel:  
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………  



 
 
Aan het einde van het programma  

Tribunes opruimen   

Lege flesjes en andere rotzooi weggooien   

Banken terugzetten   

Ruim de goals op.   

De beugels doe je weer terug in de metaalkleurige koffer die weer terug moet in het 
ballenhok  

 

Wedstrijdtafel en stoelen terugzetten   

Wedstrijdklok en kabelhaspel terugbrengen naar de bar   

Eventueel gevonden voorwerpen inleveren bij de bar   

Controleer de hal op rondzwervende ballen en ruim deze op in het ballenhok   

Lever de sleutel van het ballenhok weer in achter de bar   

 


