
Zaaldienst: 
Zoals bekend is ieder team dat thuis speelt verplicht zaaldienst te draaien. 
Voorheen werd dit geregeld door Peter de Kraai, maar met ingang van dit seizoen gaan dit 
helemaal anders. 
Vanaf heden moet de zaaldienst door de aanvoerder/team zelf geregeld worden. 
Er zal direct contact opgenomen moeten worden met de vaste zaaldienstwaarnemers: 
 
Michel de Kraai:  06 28726799 
Kimberley de Kraai:  06 14929789 
 
Doordat er op een wedstrijdavond 4 wedstrijden worden gespeeld zijn de kosten voor de 
zaaldienst komend seizoen € 10,- per wedstrijd. (Gezien je maar bij 1 wedstrijd zaaldienst 
hoeft te draaien.) 
Deze € 10,- dient voor of direct na de wedstrijd aan de zaadienst waarnemer te worden 
betaald. 
Maar ook zijn er avonden dat er maar 3 wedstrijden worden gespeeld en zal je 1 ½ uur 
zaaldienst moeten draaien, hiervoor zijn de kosten net als vorig seizoen € 15,- per keer. 
Ook dit dient voor of direct na de wedstrijd te worden betaald. 
Is dit niet het geval zal de penningmeester als nog een boete (€ 40,-) uitschrijven aan het 
Betreffende team en van dat bedrag de zaaldienst alsnog betaald. 
Het is wenselijk om de zaaldienst op tijd te regelen, het kan zomaar zijn als je op de speeldag 
gaat bellen dat er andere afspraken zijn bij deze mensen. 
Mocht het alsnog niet lukken om de zaaldienst te regelen zal je uiteindelijk toch zelf de 
Zaaldienst moeten draaien of alsnog een vervanger zien te regelen om een boete te 
voorkomen. 

 
Uitleg Zaaldienst 

 
Hierbij de zaaldienst zoals die behoort te werken: 
 
Zaaldienst bij 4 wedstrijden: 
Team A speelt om 19:00 uur thuis  Team B heeft zaaldienst van 19:00 t/m 20:00 uur 
Team B speelt om 20:00 uur thuis  Team A heeft zaaldienst van 20:00 t/m 21:00 uur 
Team C speelt om 21:00 uur thuis  Team D heeft zaaldienst van 21:00 t/m 22:00 uur 
Team D speelt om 22:00 uur thuis  Team C heeft zaaldienst van 22:00 t/m 23:00 uur 
 
Zaaldienst bij 3 wedstrijden: 
Team A speelt om 19:00 uur thuis  Team C heeft zaaldienst van 19:00 t/m 20:30 uur 
Team B speelt om 20:00 uur thuis  Team B heeft geen zaaldienst 
Team C speelt om 21:00 uur thuis  Team A heeft zaaldienst van 20:30 t/m 22:00 uur 
 
Team A speelt om 20:00 uur thuis  Team C heeft zaaldienst van 20:00 t/m 21:30 uur 
Team B speelt om 21:00 uur thuis  Team B heeft geen zaaldienst 
Team C speelt om 22:00 uur thuis  Team A heeft zaaldienst van 21:30 t/m 23:00 uur 
 
 
 



Zaaldienst bij 2 wedstrijden: 
Team A speelt om 19:00 uur thuis  Team B heeft zaaldienst bij deze wedstrijd 
Team B speelt om 20:00 uur thuis  Team A heeft zaaldienst bij deze wedstrijd 
 
 
 
 
Zaaldienst bij 1 wedstrijd: 
Het bestuur zal trachten iemand aan te stellen voor zaaldienst, mocht dit niet lukken zijn 
beide teams verantwoordelijk voor de zaaldienst. 
 
De zaaldienst ziet er op toe dat de volgende zaken goed worden geregeld en uitgevoerd: 
Het eerst spelende team zorgt dat het speelveld speelklaar wordt gemaakt. Dit betekend de 
doelen op hun plaats, tafel en 2 stoelen voor de tijdwaarneming, 2 banken aan iedere zijde 
van de tijdwaarneemtafel (aan de kleedkamerzijde) en het scorebord wordt afgehaald bij de 
bar in de kantine. Tevens dient het scorebord te worden aangesloten. 
Voor het scorebord moet getekend worden voor ontvangst. 
Het laatst spelende team ruimt de doelen op en brengen de stoelen en tafel van de 
tijdwaarneming terug van waar ze vandaan kwamen. 
Het scorebord wordt losgekoppeld en bij de bar in de kantine afgegeven door de laatste 
zaaldienst! Let op: Ook nu moet er getekend worden voor het inleveren van het scorebord. 
 
 

Let op: 
 

Als zaaldienst ben je verantwoordelijk voor de tijdwaarneming in overleg met de 
dienstdoende scheidsrechter. De scheidsrechter bepaald of je de klok moet stilzetten 1 
minuut voor tijd of dat de klok tot het eindsignaal blijft doorlopen. 
Bij ongeregeldheden binnen het veld door bijvoorbeeld een rode kaart of een gestaakte 
wedstrijd dient er door de zaaldienst een rapport te worden ingediend. Voor hulp kan je 
hiervoor contact opnemen met een van de bestuursleden. 
De zaaldienst wordt als team uitgevoerd en is een verplichting van uit de KNVB. (wij hebben 
hier niet voor gekozen) 
De coach/aanvoerder is verantwoordelijk voor het aanstellen van de zaaldienst, hij zal 2 
spelers moeten aanwijzen/benoemen die de zaaldienst uitvoeren. Bij het niet uitvoeren van 
de zaaldienst zal door de vereniging een boete worden opgelegd van € 40,- (veertig euro) 
per gemiste zaaldienst op rekening van het betreffende team. Dit bedrag zal worden 
verhaalt bij de coach/aanvoerder. 
 
Met vriendelijke groet: 
Het bestuur van ZVOB. 


