
Zaalwacht bij ODO 

 

Bodywarmers dienen verplicht gedragen te worden voor herkenbaarheid 
 

Start van de zaterdag  
1. Ophalen sleutels 
Haal de sleutels en de koffer van het scorebord op bij de bar van de sporthal. Eén sleutel is voor de 
ballenkast en de tweede sleutel is voor de witte kast in de scheidsrechterskamer.  
Locatie ballenkast (achter blauw scherm; met knop rechts omhoog te bedienen): 

 
 
2.  Aansluiten scorebord 

Het scorebord staat op de tafel onder het scorebord. Stekker in het stopcontact. De 
andere ronde aansluiting met pinnetjes dient ingeplugd te worden in de aansluiting 
aan de wand.  

Scorebord schakelt automatisch over naar de 
wedstrijdmodus. Instructie ligt in de koffer. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Vlaggen ophangen 
De vlaggen liggen op de haken aan de rechterwand van het materiaalhok (onder de korven).  

 
D.m.v. een stok kan de vlag aan een haakje bevestigd worden aan de rode bint. Plaats de stok na afloop 
terug in de houder. Positie van de vlaggen: naast de twee reclameborden van PC Maasland aan de beide 
korte zijden van de zaal.  
 
 
 
 
 
Positie van de stok:                  Eindresultaat voor positie  

van de vlaggen: 
 
 
 



4. Geluidsinstallatie 
De geluidsinstallatie (samen met de bodywarmers) staat in de eerste scheidsrechterskleedkamer.  
Deze kleedkamer is in de gang achter de deur in de grote zaal met aanduiding Kleedkamers 3/4 en dan 
rechts om de hoek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
De houten kist met de geluidsinstallatie moet naar de zaal worden gereden en naast de tafel met het 
scorebord worden geplaatst. Hierbij ligt ook een instructie hoe de installatie aangesloten en aangezet moet 
worden. 
 
5. Bodywarmers 
De bodywarmers liggen in de witte kast in de scheidsrechterskamer. 
 
6. Banners zaalsponsors 
Er ligt een banner van de zaalsponsors in de witte kast in de scheidsrechterskamer  
(in een zwarte hoes). Deze zet je op (door omhoog te trekken) in het halletje bij de 
hoofdingang naar de zaal.  
 
7. Sleutels 
De sleutels dienen daarna weer afgegeven te worden aan de bar van de sporthal. De kasten hoeven niet op 
slot gedaan te worden. Deze mogen gedurende de zaterdag open blijven. 
 

Tijdens de wedstrijden 
 Draag de bodywarmer 
 Bewaak de starttijd van de wedstrijd 
 Hou de stand bij m.b.v. het scorebord of regel een ander persoon of speler voor de scorestand 
 Hou gedurende de wedstrijden een oogje in het zeil:  

o maximaal twee ballen per wedstrijd uit de ballenkast (1 voor ODO en 1 voor de tegenstander) 
o ruim overige ballen op 
o geen spelende en rennende kinderen rondom het veld 

 

Einde zaterdag 
Een team is verantwoordelijk voor het opruimen van alle spullen en al het eventuele achtergelaten afval: 
Opruimen van: 

 geluidsinstallatie (in de witte kast in de scheidsrechterskamer); 
 bodywarmers zaalwacht (in de witte kast); 
 ODO en BVB vlag (bovenop de haken in het materiaalhok); 
 ballen en palen incl. natellen! Niet compleet? Zoeken! 
 de trom en de doos met juichattributen (in de witte kast); 
 overige troep (afval in de prullenbak). 

De sleutels (ballenkast en witte kast) en koffertje met scorebord afgeven achter de bar.  
 

Bodywarmers 

Team v/d 
week spullen 

Geluid 


