
Informatie voor Zaalleiding 
 
De zaalleiding moet niet alleen zorgen voor (eventuele) opbouw en afbouw en goede gang 
van zaken tijdens de wedstrijd, maar de zaalleiding is ook verantwoordelijk voor de gang van 
zaken op de tribune en de kleedkamers. 
 
Enkele spelregels   
Betreed de hal alleen op sportschoenen of sokken (dus ouders als je helpt opruimen of 
opbouwen dan graag op sokken) 

• Ga niet spelen in de lift -Gooi lege flesjes, blikjes  etc.  in de prullenbak 
• Er mogen geen drankjes door de zaalleiding meegenomen worden naar de 

wedstrijdtafel 
• Tassen moeten worden meegenomen uit de kleedkamer naar de "bank" (achter de 

bank is genoeg ruimte ) 
• Wanneer je als laatste  de kleedkamer verlaat, kijk dan even of er geen rommel meer 

in ligt 
• Bij opruimen van de hal graag balken, nettenwagens en goals terug zetten op de juiste 

plaats 
• Schroom niet om kinderen of ouders aan te spreken die zich niet goed gedragen (we 

moeten met elkaar de hal netjes houden) 
Als zaalleiding zijn jullie verantwoordelijk voor alle 3 de wedstrijden en deze wedstrijden 
moeten dus ook gefloten worden door twee scheidsrechters van jullie team. Zorg er ook 
voor dat de wedstrijd waarin jullie zelf niet spelen, het DWF door beide scheidsrechters en 
coach/manager tegenpartij (zij hebben verificatie codes) wordt ingevuld. De DWF codes 
hebben alle managers reeds ontvangen. 
 
QR code checken 
Vanwege de huidige Corona maatregelen is publiek niet toegestaan in de zaal en is het jullie 
taak om de rijdende ouders van de bezoekende teams te controleren op het hebben van 
een geldige QR code. Ook is de kantine vanwege Corona helaas niet open en het is dus 
verstandig om een koeltasje met wat ijs mee te nemen voor eventuele blessures. 
 
Opbouw zaal 
De sporthal wordt ’s ochtends geopend door iemand van het bestuur. Er zal ook iemand 
aanwezig zijn die jullie het scorebord overhandigt (bedieningsinstructies zijn te vinden 
onder Informatie ZAALHOCKEY op de website en in bijgevoegd instructie genaamd 
"handleiding scorebord”). 
 
Hoe de zaal opgebouwd dient te worden staat in de bijlage genaamd "instructie zaalleiding 
Wolfskamer”. Indien er de dag ervoor is gespeeld zou het kunnen zijn dat jullie de zaal niet 
hoeven op te bouwen. Controleer in dat geval nog even of alle nettenwagens goed geplaatst 
zijn (niet voor de nooduitgang).  
  
Afbouw Zaal 
De hal, kleedkamers en tribune moeten er netjes uitzien. Alles moet leeg en schoon zijn; 
lege flesjes in de prullenbak etc. Iemand van het bestuur zal de hal komen afsluiten.  
 



De zaal moet opgeruimd worden volgens bijgevoegde instructies genaamd "instructie 
zaalleiding Wolfskamer” en conform de foto in de bijlage "Wolfskamer foto’s opruimen”. Is 
dat niet precies zo gedaan, dan krijgen wij klachten en mogen we de zaal in de toekomst 
wellicht niet meer gebruiken. Wij krijgen helaas veel klachten en het opruimen dient dus 
heel strict conform de instructies en de foto’s te gebeuren. 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 


