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De grootste verandering ten opzichte van andere jaren is dat we gaan spelen met het 

digitale wedstrijdformulier (DWF). Dit zal als laatste worden behandeld in deze 

handleiding. 

 

Begin van de zaalwacht 

 

- De 2 VIVES beachvlaggen op standaard (staan in de rechter berging in de hal) buiten 

zetten 

- EHBO bak en de Grijze bak met benodigdheden uit kast 1 in de zaalwachtruimte 

zetten. 

- Uit het kluisje de drie tablets pakken en deze meenemen naar het hok. Sleutel voor dit 

kluisje zit aan de bos met de druppel van de sporthal en de sleutel van de brievenbus. 

- In het hok de tablets aanzetten en aansluiten aan de stroom zodat deze ook aanblijven. 

Deze tablets maken als het goed is automatisch verbinding met het wifi-netwerk in de 

sporthal mocht dit niet het geval zijn (of je wilt het graag op je eigen tablet / laptop / 

telefoon doen) dan moet je verbinding maken met het volgende netwerk (deze is 

onzichtbaar): 

Netwerk naam: Sporthal 

Wachtwoord: Sp0rth@l! 

 

De beveiliging moet je instellen op WPA2. 

- Als alles klaar staat (velden opgebouwd en dergelijke) de witte wand laten zaken en 

het blauwe net eruit halen. Dit hangt op haakjes tussen de tussenwand. 

- De tablets zullen gebruikt worden voor het DWF wat verderop wordt uitgelegd. 

- Beschrijving van hoe de elektronische klok werkt zit verderop in de zaalwachtmap. 

 

Opbouw velden: 

 

Links en rechts opbouw minivelden: Afhankelijk van het aantal mini wedstrijden van 

die dag. Per kant kunnen 3 mini wedstrijden gespeeld worden. Als er dus 3 mini wedstrijden zijn 

kan je aan de linkerkant gewone velden opbouwen. Bij meer dan 3 wedstrijden moeten dus 

beide kanten opgebouwd worden met het lange net en zoals hieronder staat uitgelegd. Op het 

middelste veld geen wedstijd als er minder dan 6 wedstrijden zijn. 

o Uit de grote kist met wieltjes (staat achter de ballenkar onder de netten) de 

speciale brede mini netten halen. 

o De mini wedstrijden worden gespeeld op de badmintonvelden, dit veld is in de 

hal te herkennen aan de lichtblauwe lijnen. Aan de zijkanten worden de 

buitenste lijnen gebruikt, aan de achterkant de binnenste lijn. 

o Zet alleen aan de buitenkant palen met spanningsmechanisme neer (aan zijde 

tribune- en opslagruimte)  

(Leg de andere palen alvast tegen de zijmuur klaar voor de wedstrijden die na 

de mini’s beginnen.). De palen staan NIET op dezelfde plek als voor de 

senioren wedstrijden, maar ter hoogte van de (onzichtbare) middenlijn van de 

blauwe badmintonvelden.  

o Zet 2 korfbalpalen zonder korf in één lijn met de buitenste palen precies tussen 

de badmintonvelden in. Draai de knop van de korfbalpaal op 95 cm. 

o Span het grote net ( hoogte 2.00 m) tussen de buitenste palen en haak daarna 

het net aan de haakjes van de 2 korfbalpalen. Het net hangt dus tussen de twee 

buitenste palen en wordt ondersteund door twee korfbalpalen. 
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o De netten zijn precies pas dus let er goed op dat het net aan beide kanten goed 

boven het veld hangt. 

o Bevestig per veld 2 antennes ( dus voor het grote net in totaal 6 antennes voor 

3 velden) ter hoogte van de buitenste blauwe lijnen van het betreffende 

miniveld/badmintonveld. 

o De stok van de antenne moet aan de buitenkant zitten (en aan de buitenkant 

van de blauwe lijn) en de witte band van de antenne moet aan de binnenkant 

zitten. De witte band komt dan boven de blauwe lijn te hangen. 

o Zet  bij elk veld een telbord en een veldnummer (uit kast 5) Let op dat de 

cijfers van het Telbord verder moeten gaan dan 25. Bij mini-wedstrijden zijn er 

soms grote uitslagen. 

o Telling van de minivelden als er 6 velden zijn: 1, 2, 3 geteld vanaf de tribune 

links als je vanaf de bar de zaal binnenkomt en 4, 5 en 6 vanaf de tribune aan 

de rechterkant van de zaal. (als er vier wedstrijden zijn kun je de nummering 

van de seniorenvelden aannemen) 

o Leg per mini- veld 4 mini-ballen op een kar. Deze mini-ballen liggen in kast 2. 

 

LET OP: Bij miniwedstrijden zijn geen scheidsrechtersstoelen nodig. De scheidsrechter staat 

gewoon naast het veld. 

 

Zorg ervoor dat om iedereen (scheidsrechters, tellers en teams) op het juiste veld staat en 

klaar is, zodat de wedstrijdleiding om 09.00 uur centraal het startsein d.m.v. de klok kan 

geven. De mini’s spelen 3 sets van 15 min. Bij aanvang en einde van de set klinkt een signaal. 

Tussen de tweede en derde set wordt er opnieuw getost.  

Tijdens de wedstrijden kunnen alle mini-ballen opgeruimd worden in kast 2 en de normale 

volleyballen kunnen op de kar worden gelegd. Aan iedere kant van de zaal 1 kar met de ballen 

uit alle karren. 

 

Na de wedstrijden van de mini’s de velden afbreken en de normale velden opbouwen. 

- Let op: De paal met het spannings-mechanisme (Blauwe kap) moet op alle vier de 

velden aan de overkant van de tribune staan, zodat alle scheidsrechters met hun 

rug naar de tribune staan. 

- Bij alle vier de velden een scheidsrechterstoel zetten, zodanig dat de scheidsrechter 

met de rug naar het publiek zit. 

- Zorg voor de nummering van de velden. Linksvoor = 1, linksachter = 2, rechtsvoor = 3 

en rechtsachter = 4. 

- Zet tussen de velden voor elk team 1 bank neer.  

- Zet het telbord tegenover de scheidsrechter neer zodat ook de mensen vanaf de tribune 

de stand kunnen volgen 

 

De nethoogtes staan voor iedere wedstrijd vermeld in het wedstrijdprogramma en op de 

meetpaal zijn deze ook aangegeven. 

Controleer of alle scheidsrechters en tellers voor de wedstrijden aanwezig zijn.  

 

Bij de wedstrijden van heren 1,2 en dames 1,2 is een tafel voor de teller verplicht, bij deze 

tafel moeten 2 stoelen gezet worden op de hoek aan de linkerkant tegenover de scheidsrechter. 
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Digitaal wedstrijd formulier 

Zie voor een uitgebreidere beschrijving (met plaatjes) van het digitale wedstrijdformulier de 

bijlage van deze handleiding.  

 

Voor de wedstrijden 

Als zaalwacht ben je verantwoordelijk voor het begeleiden van het gebruik van het digitaal 

wedstrijdformulier. Voorafgaand aan de wedstrijden kunnen de aanvoerders van de teams op 

de tablets de spelers doorgeven die zullen gaan spelen. Dit kan op de website:  

 

dwf.volleybal.nl 
 

Selecteer hier de wedstrijd waar het om gaat en dan kan je via de knop ‘standaardteam 

ophalen’ het team ophalen wat standaard staat ingedeeld voor dit team. Controleer dit samen 

met de aanvoerder of dit klopt en voeg waar nodig spelers toe via de knop spelers beheren. 

Hier kunnen ook spelers verwijderd worden die niet zullen gaan spelen. Vul daarna ook de 

rugnummers in op het wedstrijdformuliertje zodat de teller deze ook heeft. Deze formulieren 

liggen in de grijze bak. Vul ook de scheidsrechter en teller in op de tablet. Wedstrijdformulier 

is niet van toepassing voor de wedstrijden van dames 1 en heren 1 hier zal gebruik gemaakt 

worden van de tablets die meegaan naar het veld. 

 

Herhaal dit met de andere aanvoerder zodat het formulier compleet is. Mocht je tussentijds 

naar een andere wedstrijd willen kan dit met behulp van de knop ‘overzicht’. Hiermee ga je 

terug naar het overzicht van de wedstrijden. Als alle informatie van beide teams is verwerkt, 

zowel online als op het wedstrijdformulier, kan je doorgaan met de volgende wedstrijd. Dit is 

voor nu klaar. Het wedstrijdformulier kan meegegeven worden aan de teller, NIET VAN 

TOEPASSING VOOR HEREN 1 EN DAMES 1! 

 

Als de scheidsrechter de spelerskaarten wil controleren kan dit samen met de aanvoerders in 

het hok op de tablets worden gedaan. De zaalwacht begeleidt dit dan! Dit wordt gedaan door 

bij iedere speler aan te geven dat het ID akkoord is bevonden. Doe dit ook voor eventuele 

coaches. 

 

Na de wedstrijden 

Scheidsrechter komt samen met de aanvoerders terug naar het zaalwacht hok en heeft het 

wedstrijdformulier bij zich. LET OP: voor dames 1 en heren 1 gebeurt dit bij het veld op de 

tablet. De zaalwacht selecteert de juiste wedstrijd en controleert nogmaals of alles juist is 

ingevuld. Kijk hierbij ook goed naar de begeleiding van de teams, scheidsrechter en teller. 

Eerder is het namelijk niet mogelijk om op de knoppen te drukken. Vervolgens kunnen aan de 

hand van het wedstrijdformulier de setstanden worden ingevuld en aangegeven worden welke 

spelers wel en welke niet in actie zijn gekomen. Als alles juist is ingevuld kunnen de 

scheidsrechter en aanvoerders akkoord geven en kan de uitslag verstuurd worden naar de 

bond. 

 

Heren 1 en dames 1: 

Voor wedstrijden in de derde divisie moet de score live bijgehouden worden. Dit betekent dat 

de tablet meegenomen wordt naar de tellerstafel waar samen met (door zaalwacht of teller) de 

scheidsrechters de controle van de spelers en begeleiding wordt gedaan. Vervolgens kan er op 

de knop ‘live bijhouden’ gedrukt worden. Deze knop komt beschikbaar als alle eerdere 

gegevens (teamsamenstelling, begeleiding & officials) juist zijn ingevuld. Als je vervolgens 

op de knop live bijhouden drukt kom je in het volgende scherm waar voor de eerste set de 
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startopstelling doorgegeven kan worden en vervolgens de score ook live bijgehouden kan 

worden. Vervolgens wijst het zich grotendeels van zelf, vergeet niet dat je nog steeds 

verantwoordelijk bent als teller voor het controleren van de serveerder. Zodra de wedstrijd is 

afgelopen kan je op de knop ‘einde wedstrijd’ drukken. Hierna wordt samen met de 

scheidsrechters en aanvoerders alles gecontroleerd en kan uiteindelijk de uitslag worden 

opgestuurd naar de bond via de ‘knop’ versturen. 

 

Zie de bijlage voor verdere uitleg.  

 

Na de laatste wedstrijden het volgende opruimen 

1. Alle ballen in de karren en in de bergingen aan de ketting leggen. Aan beide kanten 

twee karren. Zorg er voor dat in alle karren even veel ballen zitten. Controleer of er 

nog ballen in kleedkamers en / of gangen liggen. 

2. Banken aan de achterzijde van de zaal plaatsen. Steeds 3 banken op elkaar. 

3. Scheidsrechtersstoelen van veld 1 en 2 achter veld 2 in de bergruimte, van veld 3 en 4  

in de bergruimte achter veld 4. 

4. Alle telborden in kast  5 

5. Het blauwe tussennet in de wand ophangen aan de daarvoor bestemde haakjes. 

6. De tribune nakijken of er niets ligt van glas of kleding. 

7. De vuilnisbakken leegmaken en de nieuwe zak erin hangen. 

De sleutel van de bakken hangt in het wedstrijdhok onder de tafel rechts. 

8. De grijze bak met rode map en de EHBO bak opbergen aan de rechterkant van de hal 

in kast 1. 
 

*Kijk ook even of er wedstrijdformulieren in de brievenbus zitten die wedstrijdformulieren   

moeten ook meegestuurd worden. Controleer of de uitslagen van deze wedstrijd zijn ingevuld 

op de website. De brievenbus bevindt zich in het hok en kan geopend worden met de daarvoor 

bedoelde sleutel. Deze sleutel zit aan de bos waar ook de druppel aan zit. Mocht hier een 

wedstrijdformulier inzitten moet deze opgestuurd worden naar de bond in een envelop naar het 

adres: 

 

Nevobo regio West 

Antwoordnummer 2659 

3430 VG  Nieuwegein 

 

Algemeen 

Een regioscheidsrechter moet zich 30 minuten van te voren melden. Controleer bijtijds of 

hij/ zij er is en regel zo nodig vervanging. In de map bij de zaalwacht ligt een lijst met 

scheidsrechters die kunnen invallen. Geef  iedere regioscheidsrechter een consumptiebon. 

De consumptiebonen zitten in één van de mapjes in de zaalwachtmap. 

 

We moeten de zaal om 20:30 leeg achter laten voor de volgende vereniging, als dat niet lukt 

wordt de laatste wedstrijd afgebroken, let daar wel even op. 

 

Na afloop van de zaalwacht 

Sleutelbos teruggeven aan Arn Baartmans zodat de volgende zaalwacht deze daar weer kan 

ophalen. 


