Informatieblad zaalwacht
Tijdens jeugdwedstrijden verzorgen ouders de zaalwacht. Senioren
wedstrijden worden begeleid door een ander senioren team.
Van de zaalwacht wordt verwacht:
• Gastheer-/vrouw te zijn voor onze leden/gasten/bezoekers
• Ordehandhaving in de sporthal
• Bediening scorebord

Wat vind je waar
In deze map:
1. Instructies voor de zaalwacht
2. Instructie bediening scorebord
3. Spelbepalingen (tijdsduur wedstrijd + hoogte korven per team)
4. Zaalwachtschema senioren teams (kvbmc.nl > competitie > zaalwacht)
5. Scheidsrechtersschema (kvbmc.nl > competitie > scheidsrechters)
6. Instructieblad CoronaCheck (corona protocol: www.kvbmc.nl/vanuithet-bestuur/corona)
7. Tips voor scheidsrechter van de Welpen, F en E.
8. Rode en gele kaarten
Bij de beheerder:
• Koffer met scorebord
• Stok om putdekseltje voor de korfbalpalen eruit te wippen
• Grijs doosje inclusief sleutels ballenkar, desinfectie spray, telefoon om
QR code te scannen met de Corona check app
• EHBO koffer
Materiaalhok rechts:
• Ballenkar + ballenkast (sleutel in grijze doosje en bij de beheerder)
• Korven aan de muur
• 2 blauwe verstelbare palen
Materiaalhok links:
• Alle rode + zilveren palen achterin tegen de muur
• 2 blauwe verstelbare palen
• Korven aan de muur
In de gang bij kleedkamer 1:
• Stoelen
In de hoek van de zaal:
• Tafels

Belangrijke contactgegevens
Levensbedreigende situatie? Bel 112.
Huisartsenpost Den Bosch (’s avonds en in het weekend)
Tel nr.: 088 – 876 5050
Het is van belang altijd te bellen met de huisartsenpost.
Huisartsenpost HOV
Bevindt zich in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch
Ingang naast de Spoedeisende hulp
Henri Dunantstraat 1
5223 GZ ‘s-Hertogenbosch
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 17.00 uur ‘s avonds tot 08.00 uur de volgende
ochtend. In het weekend en op feestdagen vanaf zaterdagochtend 08.00 uur
t/m maandagochtend 08.00 uur.
Huisartsenpraktijk Berlicum (tijdens kantoortijden)
Spoednummer: 073-5036350
Milrooijseweg 57
5258 KG Berlicum
Openingstijden:
De praktijk is op alle werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur geopend.
Politie
Geen spoed, wel politie? Bel dan 0900-8844
Gegevens bestuur voor calamiteiten
Diederik Tibosch
Voorzitter

06-54693981

Marjo van Gogh

Penningmeester

06-48640496

Claire Smulders

Secretaris

06-12895226

Jessy van Uden

Wedstrijdsecretaris

06-46488151

Jose Verhagen

Bestuurslid facilitaire zaken

06-53584993

Instructies voor de zaalwacht
Het programma mag niet uitlopen. Indien een wedstrijd te laat begint,
wordt deze, in overleg met de scheidrechter en de coaches, ingekort. De
eerstvolgende wedstrijd dient altijd op de geplande tijd te beginnen.
Algemeen
• De beheerder van de sporthal kan jouw medewerking vragen. Werk
hieraan mee en voorkom onnodige discussies. Indien hier
bijzonderheden over zijn, neem dan hierna contact op met Jessy
van Uden ( of Jose Verhagen ( .
• Ben tijdens je hele zaalwacht dienst herkenbaar aanwezig in de
zaal (!). Jij bent het aanspreekpunt voor eventuele problemen die
zich voordoen tijdens of tussen de wedstrijden.
• Bij problemen of onduidelijkheden zijn er altijd mensen in de zaal
aanwezig die je hierbij willen helpen.
• Ten slotte: als zaalwacht ben je verantwoordelijk voor de
coördinatie. Stuur de spelende teams aan voor de op- en afbouw,
je hoeft niet alles zelf te doen.
Voor aanvang van de wedstrijd
1. De zaalwacht dient 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd
aanwezig te zijn.
2. Als je de eerste zaalwacht van de dag bent, zorg dat het scorebord
en de sleutels opgehaald worden bij de beheerder en dat de
kasten/ballenrekken geopend zijn.
3. Zet het scorebord aan en stel de klok in (zie instructieblad in deze
map).
4. Op het blad ‘Spelbepalingen’ in deze map zie je hoelang er gespeeld
wordt en wanneer gewisseld wordt.
5. Als een scheidsrechter niet op tijd is, bel ze na wanneer mogelijk.
Regel ter plekke vervanging (iemand anders dan de zaalwacht).
6. Ontvang de scheidsrechter.
7. Overleg met de scheidsrechter of de klok uit moet lopen of dat
gestopt moet worden bij 1 minuut (bij wedstrijden in het
wedstrijdkorfbal is dit standaard, dat is in principe alleen Dames 1).
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Scheidsrechters van buitenaf
• Ontvang de scheidsrechter, geef hem/haar (+ eventuele partner)
aan dat ze een consumptie mogen nuttigen in de kantine (op
rekening van BMC) en wijs hem de kleedkamer in de hal (Wees
gastvrij!). Dit geldt ook voor een eventuele beoordelaar of
begeleider van de scheidsrechter.
• Introduceer de scheidsrechter bij de coach / aanvoerder van BMC.
• Vraag na hoe de scheidsrechter de tijdmeting willen gebruiken (vaak
1 minuut voor rust /einde wedstrijd klok stil zetten) en geef dit door
aan de scorebordbediening.
Tijdens de wedstrijd
1. Houd de stand en de tijd bij. Houd de tijd voor de zekerheid ook op
je telefoon bij.
2. In de volgende situaties wordt de klok stil gezet:
• op aangeven van de scheidsrechter bij het aangeven door
hem/haar met het scheidsrechtersgebaar: de arm, waaraan een
stopwatch wordt gedragen, omhoog steken en met de andere
hand aangeven dat de tijd wordt stilgezet.
• De klok wordt weer in werking gezet, wanneer de scheidsrechter
het spel met een fluitsignaal hervat en eenzelfde gebaar maakt.
3. Zorg voor orde in de hal:
• Het materiaalhok is verboden terrein (i.v.m veiligheid en rust
tijdens de wedstrijd).
• In het publiek wordt niet met ballen gespeeld.
Na de wedstrijd
1. Stel de klok in voor de volgende wedstrijd.
2. Als je de laatste zaalwacht van de dag bent, stuur dan de teams aan
om de zaal op te ruimen, alle ballen terug in de juiste rekken en het
materiaal terug op de juiste plek.
3. Doe de ballenkast en ballenkar op slot en breng het grijze doosje
met de sleutels + het scorebord naar de beheerder.
Veel plezier!
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Instructie bediening scorebord
De koffer om het scorebord te bedienen tref je zoals hieronder aan bij de
beheerder van de sporthal.

Sluit vervolgens de snoeren aan in het kastje naast de deur:

Op het scherm van de bedieningsunit en op het scorebord komt dan dit in beeld

Nu moet de tijd ingesteld worden
1.
Druk op het rechter deel op KLOK
2.
Typ de tijd in welke je wilt instellen. 30
minuten? Toets dan 3 0 0 0 in. Dit komt
direct op het scorebord in beeld.
3.
Bij het starten van de wedstrijd start je de
klok middels de start/stop knop, rechts
onderaan. Als de tijd even stil gezet moet
worden, gaat dit ook via de knop
start/stop. Als de scheidsrechter aangeeft
dat de tijd weer verder kan lopen, druk je
weer op de start/stop knop en de tijd zal
weer verder lopen.
4.
Druk op sign om de teams in de rust uit de
kleedkamer terug te laten komen. De
zaalwacht is verantwoordelijk voor de tijd.
Zodat de wedstrijd op tijd start en op tijd
klaar is zodat de volgende wedstrijd op tijd
kan starten.
De tijden zijn voor de verschillende leeftijdscategorieën (seizoen 2021-2022):
Leeftijdscategorie

Tijd (in
minuten)

Grootte veld Hoogte korf

F-Pupillen
E-Pupillen
D-Pupillen
B+C-Aspiranten
B-Aspiranten
A-Junioren +
Senioren

4 x 10:00 * klein veld
4 x 10:00 * klein veld
4 x 12:30
hele veld
2 x 25:00
hele veld
2 x 25:00
hele veld
2x 30:00
hele veld

Bal

2,50 meter
K3
3,00 meter
K4
3,00 meter (vaste paal) K4
3,5 meter (vaste paal) K5
3,5 meter (vaste paal) K5
3,5 meter (vaste paal) K5

Pauze is 5 minuten. Na 4 minuten op de sign toets drukken om met de
zoemer aan te geven dat de pauze voorbij is.
* bij de F- en E-pupillen is er na het 1e en 3e kwart een minuut pauze
(time-out). Na afloop van de wedstrijd nemen bij de F- en E-pupillen de
teams elk 12 strafworpen.

Score bijhouden tijdens de wedstrijd
Als er een doelpunt is gescoord, dan krijg je die op het scorebord middels:
Toets score thuis of score gast en dan + toets

Mocht er iets mis gaan, kun je op dezelfde wijze met de + of - de score altijd
weer corrigeren. Maar je kunt ook na score thuis of score gast de score via
het toetsenbord intoetsen.

