
 

 
    

 

  

Zaalcommissaris 

Zaalcommissaris in De Stamper: 

- De zaalcommissaris die als eerste begint haalt de sleutel en haalt de laptop uit het kastje in 

het hok en haalt de EHBO koffer en de wedstrijdmap uit de ballenkast (links achterin de hal 

1e kast). De handleiding van het scorebord staat op www.amicitia.nu , clubzaken, amitheek. 

- Je helpt met het opzetten van de wedstrijdpalen die voor de wedstrijd nodig zijn. 

- Overleg met de coach van het team wat de wedstrijdduur is. 

- De zaalcommissaris zorgt ervoor dat de wedstrijden op tijd beginnen en houdt, indien nodig, 

de score bij. 

- De orde in de zaal handhaven tijdens de wedstrijden (er mag niet in de zaal worden 

warmgelopen). 

- In het geval dat er geen scheidsrechter is, probeer je een andere scheidsrechter in overleg 

met de coach van het team te regelen. 

- Ben je de laatste zaalcommissaris dan ruim je alles netjes op, zorgt dat het scorebord uit is 

en ruimt de EHBO koffer, wedstrijdmap en eventueel ballen weer op in de ballenkast. 

- De sleutel kan bij de beheerder in de brievenbus worden gegooid. 

Zaalcommissaris in Hal 2: 

- De Zaalcommissaris die als eerste begint  pakt het scorebord uit de ballenkast van Amicitia 

(vraag de trainers anders even). De handleiding van het scorebord staat op www.amicitia.nu, 

clubzaken, amitheek en zit bij het scorebord.  

- Je helpt met het opzetten van de wedstrijdpalen die voor de wedstrijd nodig zijn. 

- Overleg met de coach van het team wat de wedstrijdduur is. 

- De zaalcommissaris zorgt ervoor dat de wedstrijden op tijd beginnen en houdt, indien nodig, 

de score bij. 

- Mocht het nodig zijn ivm veel publiek dan help je met het neerzetten van een tribune. 

- De laatste zaalcommissaris dient: 

o Te controleren dat de hal schoon is (geen flesjes meer op de grond); 

o Te controleren dat de kleedkamers schoon zijn; 

o Te zorgen dat de hal na gebruik geveegd wordt (er staan 2 zwabbers hiervoor). Het 

vuil kan met de stoffer en blik worden opgeveegd; 

o De lampen in de kleedkamers EN de hal uit te doen; 

o Het scorebord op te ruimen in de ballenkast van Amicitia in de hal en deze weer op 

slot doen. 

o De sleutel opbergen in het kastje in de hal of boven in het sleutelkastje doen. 

http://www.amicitia.nu/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


