
ZAALCOMMISSARIS BIJ DALTO 

Als zaalcommissaris is het de bedoeling dat je:  

 De tijd en score van de wedstrijd waarvoor jij bent aangewezen 

bijhoudt; 

 Ervoor zorg draagt dat er rondom het veld voldoende vrije ruimte is en 

er dus geen ballen, bidons, tassen, e.d. liggen;  

 Ervoor zorg draagt dat de wedstrijd op tijd begint (eventueel kort je 

de inschiet- of rusttijd in); 

 De scheidsrechter van de volgende wedstrijd ontvangt; 

 Als dit een bondsscheidsrechter is, dat je hem/haar twee drankjes uit 

de koelbox aanbiedt (voor en na de wedstrijd); 

 Als dit een bondsscheidsrechter is, dat je hem/haar de kleedkamer 

wijst en de sleutel (met rode koord) meegeeft. De 

scheidsrechterskleedkamer bevindt zich bij de ingang naar de 

tennisbaan. 

Spreek ook altijd even af met de scheidsrechter of hij/zij de tijd in de 

laatste minuut zelf wil bijhouden of dat je de tijd door kunt laten lopen. 

Op de tafel van de zaalcommissaris ligt een gebruiksaanwijzing voor het 

scorebord (werkt heel eenvoudig) en een wedstrijdprogramma, zodat je kunt 

zien wie er komt fluiten en hoe laat de wedstrijden moeten beginnen. 

Ben je zaalcommissaris van negen tot tien uur bij de E- en F-wedstrijden, 

dan werkt het net iets anders: 

 Bij de receptie van Hoenderdaal kun je de lichten aan laten zetten en 

de sleutel met een rood koord ophalen; 

 De materialen worden vrijdagavond klaargezet, de velden worden 

zaterdagochtend uitgelegd door de teams. Hierbij kun je helpen; 



 In overleg met de scheidsrechters moet je de tijd bijhouden, het kan 

voorkomen dat scheidsrechters zelf de tijd bijhouden; 

 Het is belangrijk dat je ervoor zorgt dat om tien uur alles opgeruimd 

wordt door de teams, zodat de volgende wedstrijd op tijd kan 

beginnen. 

Mocht je er niet uitkomen, dan kun je altijd even de coach van het Dalto-

team aanspreken. 

 

Alvast bedankt voor je inzet! 


