
Handleiding Zaalwacht

Het team dat zaalwacht is aan het begin van de wedstrijddag zorgt ervoor, samen met de
teams die als eerste gaan spelen, dat alles wordt opgebouwd en klaargezet (zorg dat je tijdig
aanwezig bent zodat de zaal 30 minuten voor de wedstrijd “speelklaar” is):

● Baskets klaarzetten (centercourt-baskets of ophijsbare baskets)
● Jurytafels opbouwen (tafels en stoelen)
● Basketbalinventaris klaarzetten (stroomkabels, tablets, bediening scoreborden, pijlen

enz.)
● Banken neerzetten
● Tribunes neerzetten en loopkleden neerleggen

Het team dat zaalwacht is aan het eind van de wedstrijddag zorgt ervoor, samen met de
teams die het laatst gespeeld hebben, dat alles weer wordt opgeruimd en de zaal schoon
wordt achtergelaten:

● Baskets opruimen (centercourt baskets of ophijsbare baskets)
● Jurytafels opruimen (tafels* en stoelen*)
● Basketbalinventaris opruimen (stroomkabels, tablets, bediening scoreborden, pijlen

enz.)
● Banken opruimen*
● Tribunes* en loopkleden* opruimen
● Zwerfvuil oprapen en weggooien
● De vloer schoonmaken met de grote bezem, en de bezem daarna stofzuigen.

* Als er op zondagochtend wedstrijden zijn, kunnen op zaterdagavond de tribunes, banken,
tafels, stoelen blijven staan en de loopkleden blijven liggen. Let op dat wel alle elektronische
apparaten opgeruimd worden.

Planning
Bij het maken van de takenplanning wordt de zaalwachttaak als volgt gepland:

● Aan het begin van de dag: de zaalwachttaak wordt toebedeeld aan een team dat
toch aanwezig moet zijn om één of meer tafel- of fluittaken te doen. De personen die
deze taken gaan uitvoeren moeten dan iets eerder komen om de opbouw van de
zaal te coördineren.

● Aan het einde van de dag: de zaalwachttaak wordt toebedeeld aan een team dat
toch aanwezig moet zijn om één of meer tafel- of fluittaken te doen. De personen die
deze taken hebben uitgevoerd moeten dan iets langer blijven om het opruimen van
de zaal te coördineren.

● Wanneer er maar één wedstrijd is (bijvoorbeeld bij een wedstrijd op een
doordeweekse avond) is de zaalwachttaak meestal voor het team dat speelt. Dit
betekent dat het team zelf op tijd moet komen om de zaal op te bouwen, en achteraf
moet opruimen.


