Hallo Orion-vrijwillig(st)er(s),
Je bent ingedeeld voor de zaalwacht in een speelweekend van HV Orion. Dat betekend dat je tijdens
één of enkele wedstrijden de tijd, score en mogelijke straffen bij moet houden. Mocht je, ondanks
onderstaande uitleg toch nog vragen hebben, schroom niet om het een van de coaches of iemand
van het bestuur te vragen.
"Wat moet ik allemaal klaarzetten??"
• Zorg ervoor dat je minimaal 15 minuten van tevoren aanwezig bent om je spullen etc. klaar
te zetten. Je kunt de sleutel van kast nr. 6 (achter het eerste gordijn) bij de beheerder of de
bar ophalen.
• Een vriendelijk verzoek om vooraf de zaal en kleedkamers te inspecteren of deze schoon
zijn gemaakt. Maak hiervan melding bij de beheerder als dit niet is gebeurd, anders
krijgt Orion een rekening!
• Zet het volgende klaar: tafel en scorebord. Fluitje, gele en rode kaarten en wedstrijdkaartjes
zijn te vinden in de kast. Deze zaken wordt slechts in bruikleen genomen en dienen
na de wedstrijden weer in de kast te worden gelegd! Het uitspelende team dient bij een
gelijke kleur in shirts te zorgen voor een afwijkende kleur shirt.
• Sinds enkele seizoenen hangt er een nieuwe digitale klok. Het gebruik van het elektronisch
scorebord is in de zaalhuur inbegrepen. Vraag bij de beheerder om het kastje met de
knoppen en vraag ook meteen even uitleg als je niet weet hoe deze werkt.
"Hoe moet dat nou, zaalwachten??"
• Als zaalwacht moet je verschillende zaken bijhouden:
o Aanvangstijd. Let er goed op dat de wedstrijden zo veel als mogelijk op tijd beginnen!
o Wedstrijdduur:
E & D jeugd:
2 x 20 minuten
C & B jeugd:
2 x 25 minuten
A’s en Senioren:
2 x 30 minuten
Aan het einde van de 1e en 2e helft geen jeduidelijk en hard het eindsignaal, als je het
electronisch scorebord niet gebruikt.
o De score (uiteraard)
o Tijdstraffen: je houdt de 2-minuten straffen bij en geeft een seintje aan de speler
wanneer hij/zij er weer in mag.
o Overleg eerst met de scheidsrechter of je alles bij moet houden, of dat de
scheidsrechter bijvoorbeeld zelf iets wil bijhouden.
• Indien er een speler tijdens de wedstrijd geblesseerd raakt, dan kun je een ijszak
halen bij de beheerder.
"De wedstrijd(en) zijn afgelopen, en nu??"
• Na afloop van de wedstrijden moeten de scheidsrechter en beide teams de
wedstrijdformulieren ondertekenen. Let op !!! Het wedstrijdformulier van HV Orion wordt
ondertekend door de aanvoerder van HV Orion zelf en wordt vervolgens meegegeven aan
de tegenpartij. De tegenpartij ondertekent dus hun eigen formulier en dat formulier nemen
wij (HV Orion) in ontvangst. Na afloop van de wedstrijden alle formulieren in de bus gooien
bij Hannie Hagedoorn (Vlettevaart 62 in Rucphen).
• Als zaalwacht dien je bij alle wedstrijden mede het wedstrijdformulier te ondertekenen met
je registratienummer, naam en handtekening. Op de ledenlijst in de kast staan ook alle
Registratienummers (ZQ of ZA nummer).

•
•
•
•

Aan het einde ruim je alles op en controleer je of er niets is blijven liggen. De sleutel kun je
vervolgens weer inleveren bij de beheerder.
Bij vragen vooraf kan je mailen naar apc_nieuwlaat@hotmail.com
Bij vragen tijdens je dienst kan je bellen naar 06 – 4636 8462 (Anton) of 06 – 2334 9862
(Martijn). We kunnen echter geen garantie geven dat we bereikbaar zijn!
Succes!

"Help! De scheidsrechter is er niet!!
Hopelijk is dit hoofdstuk overbodig, maar het kan altijd voorkomen dat een scheidsrechter niet (op
tijd) aanwezig is. In de map in de kast zit een overzicht met scheidsrechters/zaalwachten, zodat je
kan zien wie er aanwezig had moeten zijn.
• Bel eerst diegene die aanwezig had moeten zijn en vraag hem wanneer hij verwacht er te
zijn. Als het niet te lang gaat duren kan je de wedstrijd wat later laten beginnen.
• Gaat het te lang duren, of kan diegene helemaal niet komen, vraag dan aan de vorige
scheidsrechter of hij/zij nog een wedstrijd wil/kan fluiten, zodat het speelschema toch
gehandhaafd kan worden. Als uiterste vraag je een van de andere aanwezigen of hij/zij wil
fluiten. Overleg dit wel even met de coaches van Orion en de tegenstander.
• Bel meteen Martijn, Anton of Barry om door te geven wat er aan de hand is, ongeacht of je
wel of geen vervangende scheidsrechter hebt gevonden. Mogelijk kan een van hen er snel
zijn om de wedstrijd te fluiten of weten ze een alternatief.

