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Waarom een zaalwacht?
Het algemene doel is:
Correct laten verlopen en gang van zaken voorafgaand aan, tijdens en na de wedstrijden.
De taak zaalwacht op een thuisspeeldag van de jeugd bij Ritola volleybal bestaat uit:
*

Bij voorkeur de app gebruiken voor wedstrijdregistratie, maar als dit echt niet mogelijk is
dan: klaarzetten van laptops voor wedstrijdregistratie

*

Toezicht houden op klaarzetten maar ook afbreken van de velden en de zaal weer netjes
opleveren

*

Aanspreekpunt voor gastteams en publiek (in kader van Coronamaatregelen zal er komende
periode geen of minder publiek aanwezig zijn, zie voor actuele informatie de website)

*

Aanspreken van publiek, spelers, scheidsrechters indien er niet correct met zaal en/of
materiaal en/of situaties wordt omgegaan.

*

Verzoek dat de zaalwacht 45 minuten voor aanvang wedstrijd aanwezig is.

*

De wedstrijddag thuis is zaterdagmiddag vanaf 12.15 uur tot maximaal 18.00 uur. Uiteraard is
verdelen van de middag handig/mogelijk, ruil/stem af met iemand anders maar zorg dat er
iemand beschikbaar is.
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Taken van de zaalwacht:
•

Aanspreekpunt:

De zaalwacht is met name aanspreekpunt voor de gastteams. Op vrijdagavond zijn er
bondsscheidsrechters, deze graag koffie-thee aanbieden van de vereniging. Gastteams zullen vragen
waar laptops staan om het digitale wedstrijdformulier (DWF) in te vullen is. Maar invullen van DWF
kan ook via Nevobo-app en heeft de voorkeur. Dit werkt goed en is op je telefoon makkelijk
bereikbaar.
Verder kunnen bezoekers vragen hebben. Als je zelf het antwoord niet weet geef dan aan dat
mensen zelf contact op kunnen nemen ( als de vraag even kan wachten) met de vereniging door te
mailen naar:
info@ritolavolleybal.nl
De bedoeling is dat de zaalwacht direct bij de ingang in de speelzaal zit/staat. Daar staat een tafel
met stoel(en). Daar kun je als zaalwacht gaan staan/zitten.
In de Zwet kan er geen publiek toegelaten worden op de tribunes. De zaalwacht moet bij de ingang
zaal toeschouwers weigeren. Alleen spelers en trainers toelaten in de zaal.
De zaalwacht doet een oranje hesje aan, deze zijn te vinden in de Ritolakast. De sleutel hiervan hangt
achter de bar, even aan de kantinebeheerder vragen. Hesje ook graag weer terughangen in de kast
als je klaar bent.
•

Toezichthouder:

Thuis spelende teams aanspreken ( indien nodig, over het algemeen gebeurt doen de teams dit zelf)
op klaarzetten en na de wedstrijden opruimen van speelvelden als dit niet op tijd gebeurd. Teams
horen dit zelf te doen, wees er wel even alert op, als het niet gebeurt dan is het een taak van de
zaalwacht.
Controle op aanwezigheid van scheidsrechters en tellers voor de wedstrijden. Er is een overzicht met
taken en wie wat moet doen in de blauwe map (in de Zwet) en op de site:
http://www.ritolavolleybal.nl/vereniging/wedstrijdtaken)
Scheidsrechters horen minimaal 20 minuten voor aanvang wedstrijd aanwezig te zijn en tellers 15
minuten. De lijsten wie wanneer moet tellen zijn in de groepsapp naar de teams gestuurd. Elk team
heeft een overzicht wanneer het team beschikbaar moet zijn om te tellen bij een ander team.
De scheidsrechters zijn verantwoordelijk voor het controleren van de spelers. Dit doen ze veelal via
een eigen telefoon. Hun bevragen of ze ook de standen hebben verwerkt is ook een rol van de
zaalwacht.
In principe moet bij het doorgeven van de scheidsrechters al gecontroleerd worden of de
scheidsrechters het vereiste niveau hebben, maar het kan geen kwaad als de zaalwacht dit ook nog
even checkt. Dat scheelt weer boetes.
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Aanwezig teams en/of publiek aanspreken op gedrag ( afval opruimen, gedrag op het veld/tribune,
en in deze huidige tijd ook elkaar aanspreken op het houden van afstand, niet schreeuwen etc. Dit in
verband met de coronamaatregelen).
Wat betreft de Coronamaatregelen, deze staan tevens op de site van Ritola en staat ook in de blauwe
map.
•

Laptops en wedstrijdmap:

De sleutel van de Ritola-kast is bij de beheerder te verkrijgen. De kast bevindt zich in de sporthal, in
de opslagruimte voor de toestellen (vak3) rechts achter in. Er is een A4 op geplakt. Hierin bevinden
zich onder andere de laptops in zwarte opbergtassen en de blauwe wedstrijdmap.
NB: Bij voorkeur gebruik de Nevoboapp, deze is makkelijk in gebruik en je hebt de mobiele telefoon
vaak al bij de hand. In deze app kun je de uitslagen direct er in zetten en alle deelnemers aankruisen,
inclusief scheidsrechter en coach en teller.
De laptops kunnen worden klaargezet op een tafel in de kantine onder de T.V bijvoorbeeld ( hier zijn
stopcontacten namelijk). Laptop aansluiten. De laptop start in een keer op, inloggen, wifi verbinding
wordt gemaakt en start de browser om in te loggen bij DWF (Digitaal Wedstrijd Formulier). Het kan
zijn dat onderstaande scherm komt:
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Als de site niet verschijnt is dit de link of zoekterm DWF volleybal:
https://dwf.volleybal.nl/inloggen?target=/
Inloggen bij DWF kan met de gebruikersnaam/wachtwoord: Ritola/Zuidlaren
De teams (aanvoerder/coach) of scheidsrechter behoren te weten hoe ze alles in moeten vullen.
Handig om van te voren in beeld te hebben welke wedstrijden gespeeld worden. Via de Nevobo-app
of website www.volleybal.nl>competitie>Ritola, zie je het programma voor de desbetreffende dag.
NB: Bij de scheidsrechter checken of de uitslagen ingevoerd zijn.
De laptops en de blauwe map graag weer opruimen, in de kast opbergen en sleutel bij de beheerder
achterlaten.
Netjes achterlaten van zaal, tribune en kleedkamers. Na afloop, als de laatste spelers de kleedkamers
verlaten hebben, controleren op papier, etenswaren.
EHBO: pleisters e.d. zijn bij de beheerder te verkrijgen. Indien nodig, het telefoonnummer van de
huisartsenpost in Drenthe en Groningen is: 0900-9229
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WiFi werkt niet
De Wifigegevens zijn:
Wifinetwerk: Tynaarlo
Wachtwoord: Sport001 (Dus met hoofdletter S)
Eventueel krijg je het inlogscherm van de wifi van de sporthal te zien. Het wifiwachtwoord invullen
en op connect klikken.

Mocht dat niet werken: In de balk onderin het scherm staat een draadloos netwerksymbool (klik
hierop en probeer met WIFI van COOP te verbinden: Coop free Wifi). Het beste kan je dan zo dicht
mogelijk bij de COOP gaan zitten (in de nis)
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Type dan in de browser een willekeurige site en je krijgt ( als je wifiverbinding actief is) de “inlog”
pagina van Coop waarop je alleen akkoord hoeft te geven.

Indien het niet lukt om een wifiverbinding te krijgen kan men ook via ene telefoon inloggen en dan
de gegevens verwerken. De uitslagen kunnen ook per mail door worden gegeven aan:
wedstrijdsecretaris@ritolavolleybal.nl
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