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Jurytafel 
 
Info tijdwaarneming 
(bron: Opleiding tot KNKV-juryvoorzitter, cursistenmap 
2019/2020) 
 
De tijdwaarnemer zorgt voor een juiste en adequate bediening van het tijd- en 
scorebord. Hij voert de taken, die horen bij deze functie, onder verantwoordelijkheid van 
de juryvoorzitter uit. 
De tijdwaarnemer wordt bij alle wedstrijden aangewezen door de thuisvereniging.  
 
Functie- en taakbeschrijving tijd-/scorewaarnemer  
Doel van de functie  
De tijd-/scorewaarnemer wordt vermeld in artikel 4b en 5 van het Bestuursbesluit 3.18 
Bijzondere verplichtingen zaalkorfbal. De tijd-/scorewaarnemer is geen lid van de jury, 
maar zit wel aan de jurytafel.De tijd-/scorewaarnemer draagt zorg voor een juiste en 
adequate bediening van de tijdklok en het scorebord.  
 
Taken van de tijd-/scorewaarnemer  
Tot de taak van de tijd-/scorewaarnemer behoort het juist en adequaat bedienen van de 
tijdklok en scorebord. De basis hiervoor vormen de spelregels, met name § 3.1: 
Wedstrijdduur en time-out. Bij een foutieve handeling of twijfel maakt de tijd-
/scorewaarnemer hiervan direct melding bij de juryvoorzitter, zodat deze een beslissing 
kan nemen. De tijd-/scorewaarnemer bevordert dat het begrip “zuivere speeltijd” zo 
optimaal mogelijk wordt ingevuld, inclusief het automatisch beëindigen van de 
speelhelften.  
 
Belangrijkste resultaatgebieden  

• Op een adequate wijze optreden als tijd-/scorewaarnemer;  
• 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 tijdklok en het scorebord het 

bedieningspaneel en de daarbij behorende hulpmiddelen.  
Afspraken  

• Hij is een aantal speelronden, verdeeld over het seizoen, beschikbaar;  
• Hij wordt aangewezen door zijn/haar vereniging;  
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• Hij is representatief gekleed;  
• Hij is minimaal 60 minuten voor aanvang aanwezig;  
• Hij is verplicht tot het bijwonen van bijscholingsbijeenkomsten.  

 
Bediening van de tijdklok tijdens de zuivere speeltijd  

• Hij start de klok als de scheidsrechter de eerste en de tweede 
helft aanvangt met een fluitsignaal;  

• Hij stopt de klok als de scheidsrechter fluit voor een onderbreking van het spel;  
• Hij herstart de klok als de scheidsrechter fluit voor het hervatten van het spel;  
• Hij herstart de klok na het nemen van een strafworp:  

1. na een doelpunt: bij het nemen van de uitworp  
2. na geen doelpunt, dus een gemiste strafworp: bij de eerste aanraking van 

de bal door een speler.  
• Het einde van iedere speelhelft wordt aangegeven door de zoemer van de 

tijdklokinstallatie.  
Zie ook bijlage 4 voor het instructieblad tijd-/scorewaarnemer  

 
 
Instructies voor de tijd-/scorewaarnemer 
A. Algemeen  

1. De tijd-/scorewaarnemer functioneert onder de juryvoorzitter. Hij draagt zorg 
voor een juiste en adequate bediening van de tijdklok en het scorebord mede in 
opdracht van de juryvoorzitter.  

2. Reset de tijdklok voor het begin van de wedstrijd en voor het begin van de 2e 

helft van de wedstrijd op 25 minuten  
3. Gebruik de zoemer als de juryvoorzitter dit vraagt. Dit gebeurt bij een time-out of 

bij een vervanging tijdens een spelonderbreking.  
4. De tijd-/scorewaarnemer mag alleen de zoemer gebruiken als het spel 

onderbroken is (de wedstrijd gestopt is door de scheidsrechter).  
5. Stopt de klok voor een time-out en een vervanging. De scheidsrechter is 

verantwoordelijk voor de lengte van de time-out en de tijd die nodig is voor een 
vervanging.  

 
B. Tijdens de zuivere speeltijd  

6. Start de klok als de scheidsrechter de wedstrijd begint (influit).  
7. Stop de klok als de scheidsrechter fluit.  
8. Herstart de klok als de scheidsrechter de wedstrijd hervat (influit).  
9. Bij een strafworp wordt de klok pas herstart:  

(a) na een doelpunt - bij de uitworp. 
(b) na een gemiste strafworp – bij de eerste aanraking van de bal door 

een speler. 
(c) het einde van iedere speelhelft wordt aangegeven door de zoemer van 

de tijdklokinstallatie.  
 
 


