
 

Blad 1 van 1 

 

1 Instructie zaaldienst 2019-2020: 

Instructie voor de zaalleiding aan de wedstrijdtafel in HCZ thuishal: 
 

• De zaalleiding dient zich een half uur voor aanvang van de eerste wedstrijd bij 
halbeheerder te melden. Dit in verband met zaalinstructie, elektronische scorebord,etc. 

• Indien een scheidsrechter niet op komt dagen voor een wedstrijd, is het team van 
Zwolle dat aangewezen is, om deze dag de organisatie van het zaalblok te regelen, 
verantwoordelijk voor het leveren van een andere scheidsrechter.  

• Alleen volwassenen kunnen als zaalleiding optreden. De zaalleiding moet uit 2 
personen/ouders bestaan. 

• Het team dat zaalleiding heeft is verantwoordelijk voor het leggen van de balken voor 
de wedstrijden (eventueel met behulp van de eerste teams die spelen) en het 
opruimen van de balken na de laatst gespeelde wedstrijd (eventueel met behulp van 
de laatste teams die spelen). In overleg met de halbeheerder worden er eventueel 
matten voor de deuren gelegd tegen beschadigingen. 

• De zaalleiding houdt de tijd en score bij gedurende de wedstrijd en registreert de 
namen van eventueel uit het veld gestuurde spelers. 
De duur van de wedstrijd is vastgesteld op 2 x 20 minuten en max. 5 minuten rust  
voor senioren en junioren A, B, C en D. De duur van de wedstrijd voor E8-tallen is 
vastgesteld op 2x 15 minuten. In de rust wisselen teams van speelhelft en bank.  

• De zaalleiding zorgt ervoor dat de wedstrijd op tijd begint. Omdat er per wedstrijd 
geen uitloop mogelijk is, wordt de tijd nooit stopgezet (ook niet bij blessures en ook 
niet bij strafballen). Eventueel kan tijd worden ‘gewonnen’ door het verkorten van de 
rustperiode tussen de speelhelften tot minimaal 2 minuten, of om wedstrijden 18 
minuten te laten spelen. 

• De uitslagen van de wedstrijden noteren als extra geheugen voor de scheidsrechters! 
Dit is nodig in geval later blijkt, dat DWF helemaal niet is ingevuld.  

• Digitale Wedstrijd Formulier (DWF): De verwerking van het wedstrijdformulier gaat 
digitaal. Vanwege de iets veranderde organisatie rondom scheidsrechters, Is er een 
instructie voor de scheidsrechters gemaakt. De scheidsrechters, met klem, wijzen 
op het direct verwerken van de uitslag! NB. De wedstrijdcodes zijn bekend bij de 
coaches, maar staan ook op de website van HC Zwolle en in het 
competitieprogramma dat als bijlage is meegestuurd met de mail over de zaaldienst.  
Indien een team meer dan 15 minuten te laat is, wordt de wedstrijd niet meer 
gespeeld. 

• De coaches van HC Zwolle hebben een wedstrijdbal bij zich, deze kun je evt. 
gebruiken voor alle 6 wedstrijden, laat scheidsrechters er goed op letten want ze 
verdwijnen snel (roofgoed) en zorgen dat de bal na de wedstrijd weer terug komt bij 
de wedstrijdtafel!  

• Spelers die tijdelijk of definitief verwijderd zijn, dienen zich te melden bij de 
zaalleiding, neemt plaats op de strafstoel bij de wedstrijdtafel en hierna gaat de 
opgelegde straf in. De zaalleiding geeft aan wanneer de straftijd verstreken is.  

• De zaalleiding ziet er op toe dat er niet gegeten wordt op de speelvloer, tribune en 
kleedkamer. Overtreders kan men uit de zaal zetten of het verder meespelen 
ontzeggen.  

 
Zie ook instructie zaalleiding en wedstrijdtafel KNHB :  
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/districtscompetities-noord-oost-nederland-
zaalhockey 
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