
 

(assistent-) Zaalwacht | Handreiking 
 
Een zaalwacht zorgt dat alles, wat benodigd is voor een wedstrijddag in de Dudok Arena, 
soepel verloopt. Een leidraad: 
 
Algemeen 

1. Ongeveer 30-45 minuten voor aanvang eerste wedstrijden aanwezig zijn indien je als 
eerste zaalwacht van de dag staat ingedeeld. Als je de zaalwachtdienst opvolgt van 
iemand ongeveer 15 minuten vooraf aanwezig zijn. 

2. Bij de beheerder van de Dudok Arena de sleutels van de materiaalkasten ophalen en 
vragen of de verlichting aan kan. 

3. Gereed maken van velden (optie 2 wedstrijden tegelijk): 
a. Banken plaatsen evenwijdig met de speelvelden, bij voorkeur twee gestapeld. 

Deze banken staan of in de hal, of in de materiaalhokken achter in de zaal 
b. Plaatsen tafel + 2 stoelen tegen wand bij veld 1 en tafel + 2 stoelen tussen 

veld 2 en 3. De tafels en stoelen staan in materiaalhok achter in de zaal en/of 
in de hal bij de materiaalkasten en ontvangsthal. 

c. Bij wedstrijd VSE1 komen tussen veld 2 en 3 in totaal 2 tafels en 3 stoelen te 
staan (i.v.m. schotklok) (zie: 3h) 

d. Bij ieder speelveld een tafelbox plaatsen. In deze tafelboxen zit o.a.: een 
fluitje, ice packs, pijl voor speelrichting, foutenbordjes, pennen. 

e. Bij veld 1 en 2 een kabelhaspel uitrollen en aansluiten t.b.v. een stroompunt 
bij de tafel. 

f. Bij veld 1 een digitaal scorebord (zwarte kast met oplichtende 
cijferaanduidingen) plaatsen en aansluiten 

g. Bij veld 2 het toetsenbord t.b.v. het scorebord plaatsen en d.m.v. grijze kabel 
aansluiten op het contactpunt. Deze bevindt zich in het materiaalhok aan de 
achterzijde van de muur onder de glazen basket op veld 2. Let op welke kant 
je waar moet aansluiten. 

h. Bij op hoog niveau spelend MSE1 of VSE1 plaatsen van de 24-seconden 
(schot)klok: kastje op tafel en aansluiten op elektra. Deze ook aansluiten op 
zwarte kabels en led-borden. Deze borden diagonaal in hoeken speelveld 
plaatsen (let op: twee verschillende lengtes kabels). 

4. Gereed maken van velden (optie 3 wedstrijden tegelijk op veld 1, 2 en 3): 
a. Identiek aan 3 
b. Tussen veld 2 en 3 een tafel en 2 stoelen plaatsen, gericht op veld 3. 
c. Tijdwaarneming gaat (vooralsnog) met analoge klok, gebruik de bel voor 

signaal. 
d. Score wordt bijgehouden met analoog scorebord (‘klappers’) 
e. Let hierbij op dat de kabels, tassen, banken en overige objecten zich buiten de 

speellijnen bevinden van veld 2 en 3. De ruimte tussen veld 2 en 3 is beperkt. 
5. Gereed maken van velden (optie 3 wedstrijden tegelijk op veld 1, 2 en 4): 

a. Identiek aan 3 
b. Langs veld 4 een tafel en 2 stoelen plaatsen. Dit kan aan de kant van de 

zijwand of tussen veld 3 en 4. 
c. Tijdwaarneming gaat (vooralsnog) met analoge klok, gebruik de bel voor 

signaal. 



 

d. Score wordt bijgehouden met analoog scorebord (‘klappers’) 
e. Veld 3 blijft vrij. 

6. Het tussengordijn tussen veld 3 en 4 kan omhoog. Indien nodig (bij wedstrijden op 
veld 4), kan bij de beheerder van de sporthal een sleutel worden gevraagd. Bij de 
sportcafézijde van veld 4 bevindt zich een mogelijkheid met deze sleutel het gordijn 
aan te passen. 

7. Bij wedstrijden anders dan NBB (bijv. Eemland) worden nog scoreformulieren 
gebruikt. Het bijhouden van de scores op deze formulieren mag naar eigen inzicht. 
Het doorgeven van de uitslag wordt gedaan door de coach. 

8. Bij de NBB wedstrijden gebruiken we tablets en DWF (Digitaal Wedstrijdformulier) 
9. Zorgen voor voldoende ballen per wedstrijd (zie voor balmaten onderstaand 

overzicht): 
 1 wedstrijdbal 
 2 ballen om in te spelen per team 

10. Afstellen van de baskets op juiste hoogte: zie onderstaand overzicht voor juiste 
hoogte). 

11. Controleren of alle scorers/timers en scheidsrechters aanwezig zijn, onderzoeken of 
er moet/kan worden ingevallen en/of geschoven bij afwezigheid. Indien er teveel 
afwezigen zijn en een wedstrijd niet door kan gaan, dit communiceren aan de teams 
en melden in DWF. 

12. Noteren afwezigheid/te laat komen (= niet op tijd bij oorspronkelijk tijdstip aanvang 
wedstrijd) van ingedeelde leden (www.dedunckers.nl/taken) op speeldagformulier. 
Dit formulier overhandigen aan de secretaris of een scan/foto mailen aan 
secretaris@dedunckers.nl. 

13. Optreden in geval van calamiteiten, blessures en opstootjes. 
14. Indien een team door omstandigheden op het laatste moment niet aan kan treden 

dit melden in DWF 
15. Aanvangstijden van wedstrijden in het oog houden, opdat het programma niet 

uitloopt. Programma altijd in te zien op www.dedunckers.nl/taken. 
16. Aan het einde van de wedstrijddag opruimen, ofwel: alles in omgekeerde volgorde. 

Laat vooral de laatst spelende teams hierbij meehelpen, spreek hen daarop aan!  
 
 
Tablets/DWF 

 We hebben als vereniging 3 tablets: twee tablets worden gebruikt voor de 
wedstrijden, de derde kan door zaalwacht worden gebruikt om wedstrijden en 
aanwezigheid te monitoren en DWF’s voor te bereiden. 

 Indien er 3 (NBB-)wedstrijden tegelijk worden gespeeld wordt ook de derde tablet 
ingezet. 

 Een handleiding van de tablets bevindt zich in het hoesje van de tablet. 
 De tablets worden op een speeldag door de secretaris op tijd afgeleverd in de Dudok 

Arena of, indien afgesproken, opgehaald bij de secretaris thuis. Aan het einde van de 
speeldag worden de tablets ook weer ingeleverd bij de secretaris (tenzij anders 
afgesproken). 

 Om in de Basketball.nl app van Sportlink in te loggen (standaard is ingelogd, maar bij 
een crash kan het zijn dat opnieuw moet worden ingelogd), dan zijn de inloggegevens 
te vinden op de handleiding in de sleeve van de tablet. 

http://www.dedunckers.nl/taken
http://www.dedunckers.nl/taken


 

 
 
Veldindeling 
Bij binnenkomst in de zaal is het meest rechter veld (met zijbaskets) veld 1, het veld met de 
glazen borden veld 2, het veld daarnaast veld 3 en het veld met de klimwand is veld 4. 
 

Teambenamingen  
Mannen-/jongensteams hebben een M als voorvoegsel en de vrouwen-/meidenteams een V. 
De X-teams zijn teams met spelers (jongens, meiden of gemengd) jonger dan 12 jaar 
 
 
Balmaten en baskethoogte 
 

Leeftijdscategorie Geslacht Baskethoogte Balmaat 

U12 M/V 2.60 meter 5 

U14 M 3.05 meter 6 

U14 V 3.05 meter 5 

U16 en hoger M 3.05 meter 7 

U16 en hoger V 3.05 meter 6 

 
 
Contactpersoon 
Indien er vragen zijn, zaken vastlopen en/of onduidelijkheden: op de tablets kan er via e-mail 
contact worden opgenomen met secretaris@dedunckers.nl 
 

mailto:secretaris@dedunckers.nl

