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Zaalwacht seizoen 2021-2022 
 

Volgens de reglementen van het Korfbalverbond is de thuisspelende vereniging verantwoordelijk voor 

de aanwezigheid van één of meerdere zaalcommissarissen. Korbatjo noemt deze functie ‘zaalwacht’. 
De hiervoor geldende KNKV-richtlijnen en verdere informatie zijn verwerkt en gebundeld in dit 
document. 

 
De zaalwacht wordt bij Korbatjo uitgevoerd door drie personen. Het heeft de voorkeur één iemand 
met korfbal-/spelregelkennis en daarbij nog twee aangewezen aanvullende vrijwilligers. Het 
aanwijzen gebeurt door de wedstrijdsecretarissen en de indeling wordt gecommuniceerd via de 
weekbrieven en/of de verenigingsmail. Bij verhindering moet de aangewezen zaalwacht zelf zorgen 
voor vervanging en dit doorgeven aan de wedstrijdsecretaris, zodat zij de wijziging kunnen noteren.  

 
Er is een zaalwacht tas met alle spullen die nodig zijn of kunnen zijn voor het goed uitoefenen van de 
functie. De zaalwachten moeten herkenbaar zijn aan een rode band, gedragen om de linkerbovenarm. 
Wij wijzen nu drie personen aan, zodat er gerouleerd kan worden met de vrijwilliger die de 
Coronacheck doet. De zaalwachten kunnen om en om deze taak uitvoeren.  
 
Taken controleur coronapas: 

• In het gangetje gaan staan, zodat je mensen kan opvangen richting de zaal en de kleedkamers.  

• Check iedereen >18 jaar op de Corona toegangspas. Download hiervoor Scanner voor Coronacheck 
op je telefoon. Hiermee kan je de QR codes van iedereen scannen en controleren of het goed is. 

• Vraag bij de check ook om het ID, zodat je goed kan controleren of de gegevens kloppen. Sporters 
die aangeven nog geen 18 jaar oud te zijn (en dus geen toegangspas hoeven te tonen) hoeven zich 
niet te legitimeren.  

• Geef de personen die gecheckt zijn een stempel (stempel af te halen bij de balie van de sporthal). 
Zo kunnen ze aantonen dat de check reeds heeft plaatsgevonden.  

• Vrijwilligers, scheidsrechters en rijdende ouders zijn uitgezonderd van controle. Zij mogen zonder 
controle plaatsnemen in de zaal. Zij krijgen geen stempel. Ander publiek mag de zaal niet in.  

 
Taken zaalwacht met korfbal-/spelregelkennis: 

• Het ontvangen van de scheidsrechter. Het zijn van een aanspreekpunt voor de 
scheidsrechter. NB: Bij Korbatjo 1 en 2 komt er een onafhankelijke scheidsrechter en soms 
ook een assistent- scheidsrechter, beoordelaar en/of begeleider. De ontvangst graag in 
overleg met Leen Hokke (teambegeleider Korbatjo 1) en/of de aanvoerders. De 
scheidsrechter moet in ieder geval de sleutel van de scheidsrechterskleedkamer 
ontvangen evenals een drankje voor in de pauze. 

• Indien een scheidsrechter vanuit Korbatjo niet komt opdagen, ervoor zorgen dat er iemand 
anders is die de wedstrijd fluit, eventueel jijzelf. De wedstrijd moet gespeeld worden. 

 
Taken ouders/verzorgers: 

• Het juist bijhouden van de tijd en scores. Indien de scheidsrechter dat wenst (dit dient de 
zaalwacht voorafgaand aan de wedstrijd te vragen aan de scheidsrechter) 1 minuut voor het 
einde van de wedstrijd de tijd stopzetten en dit doorgeven aan de scheidsrechter. Let op: roep 
nooit ‘laatste minuut’ naar de scheidsrechter, want of het nog een minuut duurt of langer dat 
bepaalt de scheidsrechter; roep ‘scheidsrechter’ en hij/zij zal dan bij begrip een teken geven. 
NB: Wanneer er twee wedstrijden tegelijk worden gespeeld, bij de E- en F-teams, dan wordt het 
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scorebord niet gebruikt; of in elk geval niet de scores, eventueel als de scheidsrechters dat 
wensen wel de tijd. 

• Op de dagen dat Korbatjo 1 thuis speelt: het ophangen van de spandoeken. NB: Het ophangen 
van het reusachtige blauw-/zwarte spandoek is complex en dus optioneel. Op de dagen dat 
Korbatjo 1 niet thuis speelt mogen de spandoeken wel ook worden opgehangen, maar moet 
dan wel voor vrijwilligers worden gezorgd die de spandoeken na de laatste wedstrijd weer 
opruimen. 

• Evt. het bedienen van de muziek tussen de wedstrijden door/tijdens het inschieten. 

 

 
Gezamenlijke verantwoordelijkheid: 

• Taken openen/afsluiten (indien van toepassing); zie bijlage 1. 

• Het op tijd laten beginnen van de wedstrijden; wedstrijden in principe niet uit laten lopen! 
Mocht dit door omstandigheden wel gebeuren, dan zoveel mogelijk zorgen voor het weer 
inlopen van deze tijd door kortere inschiettijden en pauzes bij volgende wedstrijden. Als dat niet 
haalbaar lijkt dan het inkorten van de wedstrijdduur van de betreffende wedstrijd. Wanneer een 
wedstrijd te laat begint en niet volledig uitgespeeld kan worden, dan wordt de tweede helft 
ingekort met de tijdsduur die ligt tussen de vastgestelde en werkelijke aanvangstijd. 

• Het beheer van de ballen. Twee ballen overhandigen aan het eigen team als ook aan de 
tegenpartij om tijdens de rust van de wedstrijd ervoor te kunnen inschieten. Idem net voor de 
wedstrijd. Vervolgens ervoor zorgen dat alle uitgeleende ballen ingeleverd worden c.q. dat er 
geen ballen door de zaal zwerven tijdens de wedstrijden. 

• Het in de gaten houden dat iedereen zich houdt aan de volgende regels (en indien nodig 
het aanspreken van overtreders): 
- De sporthal en in het bijzonder de ruimte rondom het veld dient te worden vrijgehouden 

van obstakels. 
- Alleen mensen die wat met de gaande wedstrijd te maken hebben mogen langs de kant van 

de kleedkamers komen (m.u.v. de teams van de voorgaande wedstrijd, die nog even 
gebruik willen maken van de banken die er staan; echter hierbij geldt wel dat de gaande 
wedstrijd voorrang heeft). 

- Warmlopen dient te gebeuren in de gang bij de kleedkamers of aan de linker- of rechterkant 
van de tribunes. Er mag niet worden warmgelopen voor de tribunes en ook niet aan de 
achterkanten van het veld. 

- Op de tribune dient men zich naar behoren te gedragen. 
- Op de tribune geldt de 1,5 meter afstand. Een ieder moet afstand van elkaar houden. 

(Uitgezonderd personen uit eenzelfde gezin) 
- Tijdens de wedstrijd mag er niet met ballen gespeeld worden rondom het veld. 

• Het regelmatig (laten) controleren van de vier kleedkamers op netheid. Indien nodig teams 
terugroepen om troep op te ruimen. De kleedkamer links is voor de heren van Korbatjo, de 
tweede van links voor de dames. De kleedkamer het meest rechts is voor de dames gasten, de 
tweede van rechts voor de heren. 

• Het zorg dragen voor het verlenen van EHBO. In de ballenkast staat een verbandtrommel. Evt. 
een medewerker van de sporthal erbij roepen. 

• Evt. bijzonderheden die geconstateerd zijn en die relevant zijn voor volgende 
zaalwachten, de wedstrijdsecretaris en/of het bestuur noteren in het zaalwachtboek. 

• Evt. Twitteren over de wedstrijden en/of andere leuke gebeurtenissen. Gebruik hierbij @Korbatjo. 
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Bijlagen: 

1. Zaalwacht tas, taken openen/afsluiten en overige opslag materialen 
2. Overzicht wedstrijdbepalingen (en relevante formulieren) 
3. Overzicht scheidsrechters 
4. Weekbrieven met o.a. wedstrijdprogramma, aangewezen scheidsrechters en algemene 

contactpersonen/-gegevens 
5. Ledenlijst Korbatjo
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Bijlage 1 – Zaalwacht tas, taken openen/afsluiten en overige opslag materialen 

 
Zaalwacht tas 
Er is een zaalwacht tas met daarin o.a.: 

• Een afdruk van dit document en de bijlagen 

• Een stel rode banden, te dragen om de linker bovenarm door degenen die zaalwacht zijn 

• Een zaalwachtboek en pennen voor het noteren van evt. bijzonderheden 

• Een fluitje, stopwatch en stel gele en rode kaarten (op te vragen in bruikleen door de 
scheidsrechter wanneer deze het zelf vergeten is). 

 
Taken openen/afsluiten 
Aanvullend op bovenstaande taken voor iedere zaalwacht, zijn de taken van de zaalwacht die ’s 
morgens begint: 

• 30 minuten voor aanvang van de 1e wedstrijd aanwezig zijn. 

• De sleutels – te weten: 1) berging links, 2) berging rechts, 3) Korbatjo (=ballenkast + kast achter 
bij scheidsrechterskleedkamer) en 4) scheidsrechterskleedkamer – ophalen bij de receptie van 
het zwembad. Het bedieningspaneel voor het scorebord en het snoer/bedieningspaneel voor de 
tribune ophalen bij de bar. Let op: voor ontvangst van deze spullen moet je je handtekening 
zetten in het logboek. 

• De tribune uit doen. Het klepje onderop de tribune, ter hoogte van het elektriciteitskastje aan de 
muur (zie foto A en B), openen. Het snoer bevestigen en op de knop drukken tot de tribune 
helemaal is uitgeschoven. Let op: kijk uit dat er geen mensen voor de tribune staan als je deze 
uitschuift. 

 
Foto’s A en B: 

 
 
 

• De zaalwachttafel pakken uit de scheidsrechterskleedkamer en deze op de tribune plaatsen (zie 
foto C). Het scorebord er op zetten en deze aansluiten (zie foto D). 
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Foto’s C en D:  

 

  
 
 

• De palen (indien nodig; vaak regelen de coaches dit) helpen neerzetten voor de eerste wedstrijd. 

• Het zaalwachtboekje, de ballen (2 stuks nr. 3, 4 stuks nr. 4 en 4 stuks nr. 5) uit het ballenhok 
pakken en in een tas doen; deze kun je bij de zaalwacht neerleggen, ze dienen voor de teams 
om in te kunnen schieten. Indien aanwezig de lijsten met uitslagen/standen ophangen bij de 
deur. 

• Checken of de kleedkamer schoon zijn. Zo nee, een aantekening maken in het zaalwachtboek. 
 

Aanvullend op bovenstaande taken voor iedere zaalwacht, zijn de taken van de zaalwacht die ’s 
avonds afsluit: 

• De ballen weer opbergen in de ballenkast van Korbatjo en de palen in de berging 
rechts. De zaalwacht tas gaat met de mapjes mee naar het wedstrijdsecretariaat. 

• De zaalwachttafel opbergen in de scheidsrechterskleedkamer. 

• De 4 sleutels en 2 bedieningspanelen inleveren bij de bar. Let op: als bewijs dat het is 
ingeleverd moet je je handtekening zetten in het logboek. 

• Ervoor zorgen dat de zaal opgeruimd achtergelaten wordt. 

 
Overige opslag materialen 
In de kast in de rechterberging liggen o.a.: 

• Ballen 

• Ballenpomp 

• Reserveshirts 

• Hesjes/lintjes (diverse kleuren en maten) 
 

In de kast van Korbatjo bij de linker herenkleedkamer liggen o.a.: 

• Spandoeken en bevestigingsmaterialen
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Bijlage 2 - Overzicht wedstrijdbepalingen  
 

Bij de E- en F-wedstrijden op een half veld gelden in basis de rode lijnen, maar is de zwarte lijn de 
achterlijn. 

 
In de mapjes verderop zijn tevens opgenomen: 

- Formulieren voor de verklaringen bij een directe rode kaart 
- Aangifteformulieren voor tuchtzaken. 
- Deze formulieren zijn online in te vullen via Formulieren - KNKV 
- Hier zijn ook o.a. de codekaarten voor gele en rode kaarten te vinden

https://www.knkv.nl/competition/formulieren/
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Bijlage 3 - Overzicht scheidsrechters 
 
Scheidsrechters KB2 

Naam Eigen team Coach van  Categorie  

Luuk X X Sen + A 

Maurice X X Sen + A 

 
Scheidsrechters Sen + A: 

Naam Eigen team Coach van  Categorie  

Alex  1 X Sen + A 

Carlo 1 A1 Sen + A 

Marco (fluit voor 
midweek) 

Midweek X Sen + A 

Rikkert  1 X Sen + A 

Ruben  2 A1 Sen + A 

Yara X X Sen + A 

Wibe 2 X Sen + A 

 
Scheidsrechters A & BCD poule 

Naam Eigen team Coach van  Categorie 

Daan Meulmeester Oranje Zwart X BC (evt. ook Sen + 
A) 

Liam  2 X BCD 

Mischa C 2 B1 BCD 

 
Scheidsrechters B, C en D: 

Naam Eigen team Coach van  Categorie 

Anne Mae 2 X BCD 

Boele  3 C1 BCD 

Charilé 3 C1 BCD 

Martijn 2 X CD 

Midweek Midweek  X BCD 
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Scheidsrechters D & EF poule 

Naam Eigen team Coach van  Categorie 

Anja  2 X EF 

Anne N  1 X EF 

Jesper 3 X EF 

Lars  3 X EF 

Ruby 1 X EF 

Veronique 3 A2 EF 

 
Scheidsrechters E en F: 

Naam Eigen team Coach van  Categorie 

Anne D 4 X EF 

Isabelle  2 X EF 

Mischa V 3 X EF 

Monica 4 X EF 

Yassin 4 X EF 

 
Cursisten: 

Naam Eigen team Coach van  Categorie 

Aranka 2 X EF 

Bo A1 C2 EF 

Iris  2 E5 EF 

Kai 4 X EF 

Nick 2 X EF 
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Scheidsrechters G: 

• Kaylee 

• Jirska 

• Rikkert  

• Wibe  

• Midweek? 

• Frans 

• Bianca 

• Noelle (even navragen) 

• Jaap (als uiterste nood) 
 
Reserve (Alleen voor echte nood!!) 

Naam   Categorie 

Alex B   Sen + A 

Anouk R   EF 

Bianca   EF 

Boy   Sen + A 

Eugenie    D 

Frans   Sen + A 

Jelmer   Sen + A 

Liesanne   EF 

Mathijs   Sen + A 

Noelle    BCD (kan ook op EF) 

 
 


