
CHECKLIST ZAALDIENST 
( voor uitgebreide uitleg zie achterzijde ) 

 
 

Opbouwen: 
 

 Blauwe map, schilderstape en truien scheidsrechters uit voorraadhok 

 Wedstrijdformulieren in wedstrijdsecretariaat leggen 

 Muziek aan 

 Velden opbouwen met palen, net en antennes 

 Scheidsrechtersstoelen 

 Stoel, tafel en scorebord voor de tellers 

 Banken voor de teams 

 Prullenbakken (1 per veld) 

 Netten tussen de velden 

 Ballenbakken met 10 ballen per veld 

 Wedstrijdbal op scheidsrechtersstoel 

 Afplakken C-veld op 2 meter van achterlijn met schilderstape  
(op de stok staan markeringen) 

 Netten op hoogte (op de stok staan markeringen) 
o C-teams : 2.05 mtr 
o B-teams : 2.15 mtr (meisjes)  2.24 mtr (jongens) 
o A-teams : 2.24 mtr (meisjes)  2.43 mtr (jongens) 
o Dames :  2.24 mtr 
o Heren:  2.44 mtr 

 
 
 

Opruimen: 
 

 Netten tussen de velden ( Rol de ijzerdraad NOOIT in met de slinger maar wikkel het om de twee 
haakjes aan de muur ) 

 Velden (netten, palen, antennes, scheidsrechtersstoelen, banken, prullenbakken) 

 Ballen (wedstrijdballen in blauwe zak!) 

 Muziek uit 

 Wedstrijdformulieren naar Kim 

 Blauwe map en tas met scheidsrechterstruien naar voorraadhok 
 
 

Weet je iets niet of snap je iets niet? Vraag het aan de beheerder of aan bestuursleden. 
 

Het HELE team is verantwoordelijk voor de zaaldienst!!! 



Totaal lijst met uitleg 
 

Opbouwen: 
1. Wees uiterlijk 45 minuten voor de eerste wedstrijd 

aanwezig 
2. Haal uit het voorraad hok de volgende zaken (sleutel 

kun je vragen aan Ben of Lia): 
1. Blauwe map met daarin: 

1. de wedstrijdformulieren 
2. de uitleg voor de tellers 
3. pennen 

2. Schilderstape (als er wedstrijden voor de C's 
zijn) 

3. Tas met witte scheidsrechterstruien 
3. Zet de velden op 

( Het meeste staat achter de meest linker schuifdeur in 
de sporthal ) 
1. Palen 
2. Net 
3. Antennes 
4. Scheidsrechtersstoelen 

( staan achter de korfbalpalen, achter de 
middelste schuifdeur in de hal ) 

5. Teller tafel 
( staan in het scheidsrechtershok, sleutel bij 
beheerder ) 

6. Teller stoel 
7. Scorebord 

( in de middelste kast van de ruimte waar ook de 
netten en palen zijn ) 

8. Netten tussen de velden 
1. De palen hangen aan de muur achter de 

netten 
2. Haal de draad van de haakjes en koppel de 

draad aan de paal 
3. Draai de draad strak 
4. Pas als laatste het net ertussen schuiven 

9. Banken voor de teams 
10. Afvalbakken (per veld 1 bak) 

( Vraag aan de beheerder om vuilniszakken ) 
11. Per veld een bak met ballen 

( per bak maximaal 10 ballen ) 
12. Per veld een wedstrijdbal (zitten in de blauwe 

zak, onderin de ballenkast) op de 
scheidsrechtersstoel leggen 

4. Plak het veld voor de C-teams af 
1. Dat is op dit moment altijd het middelste veld 
2. Schilderstape plakken op 200 centimeter van de 

achterlijn. Gebruik hiervoor de markering op de 
stok 

5. Netten op hoogte hangen (op de stok staan 
markeringen) 
1. C-teams : 2.05 mtr 
2. B-teams : 2.15 mtr (meisjes)  2.24 mtr (jongens) 
3. A-teams : 2.24 mtr (meisjes)  2.43 mtr (jongens) 
4. Dames :  2.24 mtr 
5. Heren:  2.44 mtr 

6. Muziek aan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scheidsrechters: Indien klaar en geen wedstrijd na je, dan 
graag de wedstrijdbal in het hok leggen waar je ook het 
wedstrijdformulier neerlegt (het wedstrijdsecretariaat). Dit om 
te voorkomen dat die bal gebruikt wordt door spelende 
kinderen. 
 
Zaaldienst: Indien een veld klaar is en je hoeft zelf niet te 
spelen dan graag alvast dat veld opruimen 
 
 
 
Opruimen: 
 

1. Net, palen, antennes, scheidsrechtersstoel, tafel/stoel 
van teller, scorebord, banken 

2. Ballen opruimen  in de kast, wedstrijdballen (ook die 
in het wedstrijdsecretariaat liggen) in de blauwe zak 

3. Prullenbakken verzamelen, inhoud bijelkaar in 1 zak 
en aan beheerder geven 

4. Net tussen de velden pas opruimen als aan beide 
kanten geen wedstrijd meer bezig is 
1. Haal eerst het net weg richting muur 
2. Draai de draad slap 

( Rol de ijzerdraad NOOIT in met de slinger 
maar wikkel het om de twee haakjes aan de 
muur ) 

3. Berg de paal op 
4. Hang het net zodanig op (door het touwtje om 

het net) dat het net niet op de vloer komt. 
5. Muziek uit 
6. Wedstrijdformulieren naar Kim 
7. Opbergen blauwe map en tas met 

scheidsrechterstruien. 


