
 
BIJLAGE 2 TAKEN ZAALDIENST HZVO  
1. Zorgt dat een stopwatch en een fluit gereed liggen voor aanvang van de eerste wedstrijd.  

2. Controleert of de doelen klaar en vast staan.  

3. Zorgt dat de tijdklok gereed is voor gebruik.  

4. Zorgt dat het ingevulde sporthalformulier1 op de tafel ligt van de tijdwaarneming.  

5. Instrueert de tijdwaarneming bij het bedienen van de tijdklok en het invullen van het 

wedstrijdformulier.  

6. Controleert op verzoek van de scheidsrechter de spelerskaarten met het wedstrijdformulier met 

de namen en nummers en geeft de scheidsrechter een melding indien hij onjuistheden constateert.  

7. Vermeldt op het wedstrijdformulier indien een spelerskaart niet aanwezig is en meldt dit bij de 

scheidsrechter.  

8. Controleert waar nodig de kleedaccommodatie ten aanzien van vernielingen en dat er niet 

gerookt wordt en of er alcohol wordt genuttigd.  

9. Controleert na de wedstrijd of de benodigde formulieren (sporthal- en wedstrijdformulier) 

correct zijn ingevuld.  

10. Draagt zorg dat na afloop van de laatste wedstrijd de uitslagen worden doorgebeld of per e-

mail worden doorgezonden en dat de sporthalformulieren en de wedstrijdformulieren op een 

dusdanige plaats worden opgeborgen zodat deze door een functionaris van de HZVO kunnen 

worden opgehaald, dan wel worden ingeleverd bij de penningmeester.  

11. Instrueert bij afwezigheid van tijdwaarneming de “thuis spelende vereniging” dat zij de 

tijdwaarneming waarnemen en vermeldt dit tevens op het sporthal- en wedstrijdformulier.  

12. Vermeldt bijzonderheden2 op het sporthalformulier.  

13. Attendeert de scheidsrechter op als er ongeregeldheden plaatsvinden in en rondom het veld 

dan wel onbehoorlijke opmerkingen van de bank.  

14. Belt de politie bij ernstige ongeregeldheden zoals molestatie of anderszins en vermeldt dit 

tevens op het sporthalformulier.  

15. Zorgt dat na de laatste wedstrijd al het materiaal weer wordt opgeborgen.  

 
1 Hierop staat vermeld welke wedstrijden er gespeeld moeten worden met de wedstrijdnummers, 

scheidsrechters en de tijdwaarneming  

2 Bijzonderheden kunnen zijn: ernstige ongeregeldheden zoals molestatie; bij een rode kaart; 

defecte stopwatch; de wedstrijdformulieren zijn meegenomen door de scheidsrechter.   


