
 

                                 Taken van de  zaalwacht  

 

 
Als je ‘s morgens zaalwacht hebt, moeten een 0.45 min. voor aanvang van de eerste wedstrijd minstens 8 personen 

van je team aanwezig zijn om de velden op te bouwen. De vlaggen ( 1x Rivo en 1x Heutink)  moeten buiten 

opgehangen worden, en de sponsorborden moeten in de zaal worden opgehangen. Ook moet er een Heutink vlag 
worden opgehangen aan de middelste basket achter 2e scheidsrechter bij het centercourt.  

2 Rivo banners in de hoeken van de zaal opstellen en 1 in de entree van de Reggehal. 

 
Indien nodig voor de volgende wedstrijden de nethoogtes aanpassen. Wacht tot het volgende zaalwacht team jullie 

komt aflossen. De persoon / personen uit jullie team die wedstrijdleiding  hebben de leiding over de zaalwacht. Bij 

Nationale wedstrijden is de floormanager het aanspreekpunt. 

 
Rivo maakt gebruik van het "DWF" Digitaal wedstrijd formulier, en van E-Score in de Eredivisie.  

Inloggen met je eigen Nevobo code en wachtwoord. 

 
 

De zaalwacht dient te vlaggen (lijnrechters) bij wedstrijden in de regio divisie wedstrijden tot Topdivisie, de 

Eredivisie heeft aangewezen lijnrechters. 

 

Iemand uit de zaalwacht telt aan de 2e tellertafel tussen de tribune`s bij wedstrijden in de Eredivisie. 

 

De vlaggers bij deze wedstrijden zijn herkenbaar aan de daarvoor beschikbare DPD kleding ! 

 

Als je ‘s middags zaalwacht hebt dan moeten tenminste 8 teamleden op tijd aanwezig zijn. Neem uit je zelf de telling 

van de wedstrijden van het ochtendteam over. Blijf tot de laatste wedstrijd is afgelopen en ruim met z’n allen de 
velden op en veeg de tribunes aan. Ondersteun de beheerders met het inrollen van de tribunes. 

 

Vergeet niet de vlaggen (buiten) en de sponsorborden, banners, ect. op te ruimen . 
 

Let er op dat bij wijzigingen op het wedstrijdformulier altijd een paraaf van de scheidsrechter komt te staan, en 

vergeet niet je naam op het formulier in te vullen. 

 
Nethoogtes: 

Heren:   2.43 m      

Dames:  2.24 m  
 

De nethoogtes voor de A-, B- en C-jeugd zijn:    

                          
Meisjes C 1e klasse en lager:                     Net: 2.05m             Veld: 14m x 9m 
Meisjes C Hoofd & Topklasse:                  Net: 2.15m             Veld: 18m x 9m 
Jongens C 1e klasse en lager:                     Net: 2.05m             Veld: 14m x 9m 
Jongens C Hoofd & Topklasse:                  Net: 2.15m             Veld: 18m x 9m 
  
Meisjes B Hoofdklasse,1e klasse en lager: Net: 2.15m            Veld: 18m x 9m 
Meisjes B Topklasse:                                  Net: 2.24m            Veld: 18m x 9m 
Jongens B Hoofdklasse, 1e klasse en lager:Net: 2.24m            Veld: 18m x 9m 
Jongens B Topklasse:                                  Net: 2.30m            Veld: 18m x 9m 
  
Meisjes A alle klassen:                               Net: 2.24m             Veld: 18m x 9m 
Jongens A alle klassen:                              Net: 2.43m             Veld: 18m x 9m 
     
 
Indien er toch nog vragen zijn, ga dan naar de wedstrijdleiding. 

 

ZORG ER VOOR DAT AAN HET EINDE VAN DE WEDSTRIJDDAG AL HET MATERIAAL IS 

OPGERUIMD !!! 
 


