
 
 

Zaaldienst Nova 

 

Voor de zaalwedstrijden is een zaaldienst van toepassing. De zaalwacht is een lid dat erop 

toeziet dat alle wedstrijden zo vlekkeloos mogelijk worden gespeeld.  

 

Voor het spelen van de wedstrijden zijn vier ballen beschikbaar, waaronder ook de 

wedstrijdbal. 

 

De zaalwacht ontvangt de scheidsrechters en begeleiders of beoordelaars die door de bond 

worden aangewezen. Zij krijgen een consumptiemunt (zie: zaalwachtmap) van de zaalwacht. 

Indien er een kwartier voor de wedstrijd nog geen scheidsrechter aanwezig is, moet een 

vervanger gezocht worden. In de regel dienen alle scheidsrechters voor eigen vervanging te 

zorgen indien men niet kan of wil fluiten. 

 

Tijdens de wedstrijden van NOVA 1 en 2 worden onderstaande regels gehanteerd. Er is een 

zaalwacht aangewezen door de Technische Commissie. De zaalwacht ziet erop toe dat 

onderstaande zaken gehandhaafd worden: 

 

1. De zijde van de wedstrijdtafel en reservebanken is bestemd voor coaches en overige 

stafleden, (reserve) spelers, scheidsrechters/begeleiders en de zaalwacht. 

2. De coaches en overige stafleden zitten op de bank waar ook de reservespelers zitten of op 

stoelen naast die bank. 

3. Alleen reserve spelers nemen plaats op de spelersbank. 

4. Er kunnen een extra bank of extra stoelen geplaatst worden waar spelers van de volgende 

wedstrijd kunnen plaatsnemen. 

5. Tassen en overige spullen van de spelers kunnen bovenop de kasten worden geplaatst. 

6. Spelers, coaches en overige stafleden worden geacht sportschoenen te dragen. 

7. Toeschouwers bij de wedstrijden van NOVA 1 en 2 staan aan de overzijde van de 

wedstrijdorganisatie. 

8. Behalve de waterbidons en mandarijnen van de ploegen die spelen, mogen er geen 

etenswaren en eigen drank aan de spelerskant worden meegenomen. 

9. Het materiaal, zoals ballen en palen, dient na laatste gebruik opgeruimd te worden. 

10. Na elke wedstrijddag van NOVA worden de gehele zaal en kleedruimten netjes 

achtergelaten. 

 

Laten we er een fijn en sportief seizoen van maken. 

 


