
Zaalwacht - taken 

  
IvH 02-10-2022  

Zaalbeheer is teamwork! 
 

Taak  : Gastheer / Gastvrouw rol vervullen voor de Green Giants 
 

Wie  : 2 ouders/verzorgers van het team wat verantwoordelijk is voor de invulling 
van de Zaalwachtdienst, zie Wedstrijden & Taken – Green Giants. Eén van deze 
ouders/verzorgers verzorgd tevens de functie van “Timer” bij de tafel. 

 

Wanneer : Op zaterdag waarop de Green Giants in de Korf hun thuiswedstrijd(en) spelen. 
 

Duur :  1 wedstrijd (circa 2 uur). 
 

Kleding  : makkelijk zittende kleding, zaalschoenen en groen hesje (aanwezig). 
 

Aanwezigheid : Je dient aanwezig te zijn in het blok waarin je bent ingedeeld, zie laatste kolom 
“Zaalwacht: tijd” op www.greengiants.nl/wedstrijdschemataken/. 
Je neemt de taken over van een (eventuele) voorganger en draagt de taken over 
aan een (eventuele) volgende Zaalwacht. 

 

Materiaal : Achterin de zaal links, achter veld 1, is het materialenhok met 2 kasten van de 
Green Giants. Hierin vind je een gele rugzak en een witte tas, waarin is 
opgenomen: -     Handboek; 

- 2 groene hesjes (herkenbaarheid en zichtbaarheid); 
- EHBO doos + groene handdoek; 
- Etui met pennen, schaar etc. 
- 6 x gele REF shirts. 

Algemene taken   Verantwoordelijkheid als goede gastheer / gastvrouw. 

 Indien van toepassing: opvolging algemene coronaregels en Protocol GG. 

 Kleedkamers en tribune nalopen: zowel voor, tijdens als na de wedstrijd. 

 Coördinatie taken EHBO. 

 Zwerfafval opruimen. 

Opstart dag  Opbouw 
Coördinatie bij de opbouw van de zaal: waarbij het thuisspelende        
team verantwoordelijk is voor de opbouw. Daarnaast het ophangen van de 
indelingen voor de kleedkamers. 

Vóór iedere wedstrijd    Scheidsrechters (2x) en tafelofficials (2x): controle aanwezigheid volgens 
schema. Zij dienen zich minimaal 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd 
te melden bij de zaalwacht. Zo niet? Zaalwacht belt de coach of coördinator 
van dat team. Telefoonnummer is op te vragen bij de aanwezige 
coach/coördinator. 

 REF shirt: scheidsrechters hebben gele REF shirt aan. 

 Vloer zaal: nalopen en eventueel vegen met grote veger/dweil (niet nat). 

Einde dag  Coördinatie van afbouwen van de zaal: de uitvoering ligt bij het team. 

 Verwijderen van alle A4tjes en deze opbergen op de juiste plaats in het Handboek. 

 Handboek opbergen in de gele rugzak. 

 6x REF shirts en 2x groene zaalwacht hesjes mee in witte tas om thuis te wassen 
 

Vragen of opmerkingen over regels en/of de Zaalwacht? Mail naar inge@greengiants.nl. 


