
 

Taken Zaalwacht 
 
Hieronder een overzicht van de formele taken van de zaalwacht. In de praktijk zal het zich meestal 
beperken tot het bijhouden van de tijd en score. Toch kan de rol van de zaalwacht groter zijn, 
vandaar dit overzicht. 
 
Bij vragen kunt u contact opnemen met de coach of een van de senioren van KV Fortuna ’68.  
 

1. De zaalwacht is er voor verantwoordelijk dat de wedstrijden binnen de beschikbare tijd 
worden gespeeld. Daarvoor is het van belang dat elke wedstrijd op de gestelde tijd begint. 
Mocht een wedstrijd, door wat voor omstandigheden dan ook, niet tijdig kunnen beginnen 
dan dient deze zodanig te worden ingekort dat de eerstvolgende wedstrijd weer op de 
gestelde tijd kan beginnen.  De zaalwacht is altijd beslissend als het gaat over het eindigen 
van de wedstrijd en kan hiervoor de elektronische tijdklok en het geluidssignaal hierop 
gebruiken. 

2. Overzicht wedstrijdduur en verdere gegevens: 
 

Klasse Leeftijd Wedstrijdduur 
Zaal 

Paalhoogte Bal 

Senioren > 18 jaar 2 x 30 min. 3, 50 m Nr. 5 

A-jeugd 15,1 – 18,0 2x 30 min. 3, 50 m Nr. 5 

B-jeugd 13,1 – 15,0 2 x 25 min. 3, 50 m Nr. 5 

C-jeugd 11,1 – 13,0 2 x 25 min. 3, 50 m Nr. 5 

D-jeugd 9,1 – 11,0 2 x 25 min 3,00 m. Nr. 4 

E-jeugd 7,1 – 9,0 2 x 20 min. 3, 00 m. Nr. 4 

F-jeugd 5,1 – 7,0 4 x 10 min. 2,50 m. Nr. 3 

 
3. Het stilzetten van de tijdklok bij spelonderbrekingen is alleen mogelijk wanneer de 

beschikbare tijd dit toelaat. Hetzelfde geldt voor het stilzetten van de klok één minuut voor 
de officiële speelduur is verstreken. De zaalwacht is hierin beslissend. 

4. De zaalwacht houdt de score bij op het elektronische scorebord. 
5. De zaalwacht is verantwoordelijk voor een ordelijk verloop van de wedstrijden. Zij zorgt 

onder andere er voor dat het juiste materiaal beschikbaar is, dat tijd en score worden 
bijgehouden en dat het publiek en eventuele andere aanwezigen zich bevinden op de 
plaatsen die aan hen zijn toegewezen. (Voorbeeld: indien ploegen voor de volgende 
wedstrijd willen warmlopen tijdens een wedstrijd dienen zij dit zodanig te doen dat de 
spelende ploegen hiervan geen hinder ondervinden. Zo nodig dient dit elders in het gebouw 
plaats te vinden). 

6. De zaalwacht kan in voorkomende gevallen ook optreden indien spelers, publiek of andere 
aanwezigen zich misdragen. Indien de scheidsrechter bij een wedstrijd spelers of andere 
aanwezigen uit de zaal zendt dient de zaalwacht er voor te zorgen dat dit wordt nageleefd. 
De kleedlokalen maken in dit geval ook deel uit van de zaal, zo nodig zal de zaalwacht ook 
optreden in het kleedlokaal. 
 
  


