HELP, IK HEB ZAALWACHT!
De vervoerschema’s zijn uitgedeeld en ook dit jaar is voor
elke thuiswedstrijd iemand aangewezen als zaalwacht. De
zaalwacht is onderstreept in het vervoer-schema. Maar
wat doet een zaalwacht eigenlijk precies?
• Zaalwacht moet minimaal 18 jaar zijn.
Voorbereiding:
• Zaalwacht moet tien minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn.
• Eerste zaalwacht zet tafel, stoel en scorebord klaar (vraag aan beheerder).
Taken:
• Zaalwacht houdt scorebord bij (vraag evt. beheerder/coach om uitleg).
• Indien de (jeugd-)scheidsrechter niet komt opdagen wijst de zaalwacht een
scheidsrechter aan. Wedstrijden moeten dus gespeeld worden. Hierbij kun je
natuurlijk altijd hulp van de coaches vragen. Hiervoor mag dus iedere “korfballer”
worden aangewezen/gevraagd.
• Zaalwacht houdt de tijd bij.
• Speeltijd:
• Senioren en A-teams 2x 30 minuten.
• B-, C- en D-teams 2x 25 minuten.
• E- en F-teams 4x 10 minuten.
• 5 minuten pauze en 5 minuten inspeeltijd.
Belangrijk: Wedstrijd begint op tijd en mag niet uitlopen. Als uitloop dreigt dan:
1. Eventueel rust-/inspeeltijd inkorten. (standaard 5 min rust en 5 min inspelen)
2. Indien nodig: Inkorten wedstrijden, bv Als de tegenstander te laat is (volgens
art. 11 Reglement van Wedstrijden):
• Indien een korfbalwedstrijd te laat begint, de duur van de tweede speelhelft
zo nodig inkorten met de tijdsduur die ligt tussen de vastgestelde en de
werkelijke aanvangstijd;
• Indien voor een wedstrijd minder dan de helft van de vastgestelde speeltijd
beschikbaar is, wordt de wedstrijd afgelast en opnieuw vastgesteld;
• Voor de wedstrijd tegen de scheidsrechter zeggen hoe laat de wedstrijd
afgelopen moet zijn.
Hoe vervelend ook, maar indien nodig, kort een wedstrijd ook echt in, anders is het
laatste team in de rij de dupe van eerder uitgelopen wedstrijden. Beter 4
wedstrijden 5 minuten inkorten dan de laatste wedstrijd 20 minuten voor tijd te
moeten afbreken.
Nog een paar belangrijke zaken:
1. Eén minuut voor tijd de klok stopzetten (in overleg met de scheidsrechter);
2. D-jeugd wisselt halverwege de helften van vak, dus na 12½ minuten. Hiervoor
een signaal geven;
3. C-, B-, A- en seniorenteams wisselen na twee doelpunten van vak;
4. Bij E- en F-teams is wisseling van vak niet van toepassing;

5. E- en F-teams nemen na hun wedstrijden 12 strafworpen per team.
Bij calamiteiten: overleg met de beheerder.
NB Het is alleen toegestaan om met binnensportschoenen de zaal te betreden. Dit
geldt voor alle aanwezigen, ook voor de zaalwacht zelf. Bij de beheerder zijn
hoesjes voor schoenen te verkrijgen.

AANWEZIGHEID IN DE ZAAL TIJDENS WEDSTRIJDEN
Tijdens wedstrijden alleen de volgende personen in de zaal:
- spelers / speelsters
- trainers / coaches
- leiders / verzorgers
- zaalwachten
Alle andere personen moeten op de tribune plaatsnemen.

