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Jurytafel 
 
Info schotklokbediening 
(bron: Opleiding tot KNKV-juryvoorzitter, cursistenmap 
2019/2020) 
 
De schotklokbediener zorgt voor een juiste en adequate bediening van de schotklok. Hij 
voert de taken, die horen bij deze functie, onder verantwoordelijkheid van de 
juryvoorzitter uit. 
De schotklokbediener wordt bij alle wedstrijden aangewezen door de thuisvereniging.  
 
Functie- en taakbeschrijving schotklokbediener  
Doel van de functie  
De schotklokbediener wordt vermeld in artikel 3b en 5 van het Bestuursbesluit 3.18 
Bijzondere verplichtingen zaalkorfbal. Ingevolge artikel 22 van het Huishoudelijk 
Reglement behoort de schotklokbediener tot de categorie “arbitrage-officials”. Een 
arbitrage-official dient lid van het KNKV te zijn. De schotklokbediener is geen lid van de 
jury, maar neemt wel plaats aan de jurytafel.  
De schotklokbediener draagt zorg voor een juiste en adequate bediening van de 
schotklok.  
 
Taken van de schotklokbediener  
Tot de taak van de schotklokbediener behoort het juist en adequaat bedienen van de 
schotklok. 
De basis hiervoor vormen de spelregels met name § 3.12: het verbod om in de aanval de 
toegestane tijdslimiet te overschrijden. Bij een foutieve handeling of twijfel maakt de 
schotklokbediener hiervan direct melding bij de juryvoorzitter, zodat deze een beslissing 
kan nemen.  
 
Belangrijkste resultaatgebieden  

• Op een adequate wijze optreden als schotklokbediener;  
• Optreden als KNKV-vertegenwoordiger bij calamiteiten, die verband houden met 

de wedstrijd.  
 
Kennis en vaardigheden  

• Kennis van de voor de korfbalsport geldende spelregels en reglementen;  
• Optimale kennis van de werking van de schotklok, het bedieningspaneel en 

daarbij behorende hulpmiddelen.  
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Afspraken  
• Hij is een aantal speelronden, verdeeld over het seizoen, 

beschikbaar;  
• Hij wordt aangewezen door zijn/haar vereniging;  
• Hij is representatief gekleed;  
• Hij is minimaal 60 minuten voor aanvang aanwezig;  
• Hij is verplicht tot het bijwonen van bijscholingsbijeenkomsten.  

 
Bediening van de schotklok  
1. De schotklok wordt gestart op 25 seconden als een aanvaller in het bezit van de bal 

komt.  
2. De schotklok wordt herstart als de bal na een schot de korf raakt. 
3. De schotklok wordt gestopt en op 25 seconden gezet:  

a. als een verdediger de bal in bezit krijgt; 
b. als een doelpunt door de scheidsrechter wordt toegekend; 
c. wanneer de halve of de gehele speeltijd is verstreken.  

4. De schotklok wordt gestopt en op 25 seconden gezet als de scheidsrechter fluit voor:  
a. een overtreding, die wordt bestraft met een spelhervatting;  
b. een overtreding, die wordt bestraft met een vrije worp;  
c. een overtreding, die wordt bestraft met een strafworp;  
d. een spelonderbreking als gevolg van een blessure van een verdediger.  

5. Nadat de scheidsrechter het spel heeft hervat door een fluitsignaal wordt de 
schotklok weer gestart zodra een aanvaller in het bezit is van de bal nadat de bal in 
het spel is gebracht door de nemer van een vrije worp, een spelhervatting of een 
strafworp. Het moment, waarop de bal in bezit komt is bepalend voor het weer 
starten van de schotklok. Bij andere omstandigheden, als genoemd onder punt 4 
wordt de schotklok gestopt bij het fluitsignaal van de scheidsrechter. Voorbeelden 
zijn: een uitbal, een scheidsrechtersworp, blessures van aanvallers of onbillijke 
bevoordeling. De schotklok wordt weer gestart nadat de scheidsrechter het spel 
heeft hervat met een fluitsignaal en de aanvaller in het bezit is van de bal. In die 
situaties loopt de klok terug vanaf het tijdstip, dat werd aangegeven bij het stoppen 
van de klok. Voor een spelonderbreking als gevolg van een blessure van de 
verdediger (punt 4 d.) wordt de schotklok teruggezet naar 25 seconden, waarna deze 
weer wordt gestart. Het moment, waarop de bal in bezit komt is bepalend voor het 
weer starten van de schotklok.  

6. In het geval een aanvaller de bal – direct of indirect via een verdediger - terugspeelt 
naar een medespeler in het verdedigingsvak loopt de schotklok door en wordt deze 
niet opnieuw op 25 seconden gestart indien een aanvaller direct daaropvolgend in 
het bezit van de bal komt.  

7. De scheidsrechter steekt – indien er twijfel is (vanuit de jurypositie) of de bal de korf 
heeft geraakt zijn arm met gebalde vuist omhoog ten teken dat de scheidsrechter 
van mening is dat de bal de korf binnen de daarvoor gestelde tijd heeft geraakt. 
Vervolgens wordt de schotklok opnieuw gestart op 25 seconden.  

 
 
Instructies voor de schotklokbediener 
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A. Algemeen  
1. De schotklokbediener functioneert onder de juryvoorzitter. Hij 

draagt zorg voor een juiste en adequate bediening van de 
schotklok mede in opdracht van de juryvoorzitter.  

2. Reset of stop de schotklok als de juryvoorzitter dit vraagt.  
 
B. Tijdens de wedstrijd  

3. De schotklok wordt gestart op 25 seconden als een aanvaller in het bezit van de 
bal komt  

4. De schotklok wordt opnieuw gestart als de bal na een schot de korf raakt; •  
5. De schotklok wordt stilgezet en op 25 gezet als:  

1. een verdediger de bal in bezit heeft;  
2. een doelpunt door de scheidsrechter wordt toegekend;  
3. wanneer de halve of de gehele speeltijd is verstreken.  

6. De schotklok wordt stilgezet en op 25 gezet bij het fluitsignaal van de 
scheidsrechter voor een overtreding die bestraft wordt met een:  

1. spelhervatting;  
2. vrije worp;  
3. strafworp;  
4. blessure van een verdediger.  

7. De schotklok wordt weer aangezet nadat de scheidsrechter het spel hervat heeft 
door middel van een fluitsignaal, de bal in het spel is gebracht en een aanvaller 
de bal in bezit heeft gekregen. Het moment van het in bezit krijgen van de bal is 
dus bepalend voor de herstart van de schotklok.  

8. In het geval dat een aanvaller de bal terugspeelt naar een medespeler in het 
verdedigingsvak loopt de schotklok door en wordt deze niet opnieuw op 25 
seconden gestart indien een aanvaller direct daaropvolgend in het bezit van de 
bal komt.  

9. De schotklok wordt stilgezet bij het fluitsignaal van de scheidsrechter voor een 
spelonderbreking, die niet bestraft wordt met een vrije worp of spelhervatting 
voor de aanvaller (bijvoorbeeld uitbal, scheidsrechtersworp, blessure aanvaller of 
onbillijke bevoordeling).  

10. De schotklok wordt weer aangezet (op de tijd die hij aangeeft), nadat de 
scheidsrechter het spel hervat heeft door middel van een fluitsignaal, de bal in 
het spel is gebracht en een aanvaller de bal in bezit heeft gekregen. Het moment 
van het in bezit krijgen van de bal is dus bepalend voor de herstart van de 
schotklok.  

11. De scheidsrechter steekt bij twijfelachtig raken (vanuit de jurypositie) van de korf 
door de bal bij een schotpoging in zijn gezichtsveld zijn rechterhand (met gebalde 
vuist) op indien hij de aanraking heeft geconstateerd. Vervolgens dient de 
schotklok opnieuw gestart te worden op 25 seconden.  

 
 


