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1.   INLEIDING 
 
 
De opleiding tot KNKV- jurylid heeft tot doel om de cursist voor te bereiden op het vervullen van een 

verenigingsfunctie achter de jurytafel, die onderdeel uitmaakt van wedstrijden in het topkorfbal waarbij 

gespeeld wordt met de schotklok.  

 

De cursist zal de kennis die in deze opleiding wordt aangeboden zich moeten aanleren. Het is verplicht om 

tijdens de opleiding een bij deze opleiding behorende cursusavond bij te wonen. Op deze cursusavond zal 

de docent bepaalde zaken verduidelijken en is verder vooral bedoeld om vragen te stellen. Er wordt dan ook 

vanuit gegaan dat de cursist zelf alle theorie van te voren al heeft doorgenomen. 

 

Dit certificaat geeft recht op het vervullen van een taak als jurylid, waar het gaat om een door de vereniging 

aan te wijzen jurylid. Dit kan gaan om een juryvoorzitter, schotklokbediener of tijd- en scorewaarnemer. In 

een aantal gevallen worden  neutrale juryleden aangewezen (bijv. de juryvoorzitter bij de korfballeague 

wedstrijden). 

 

 

Het lesmateriaal bij deze opleiding bestaat uit: 

1. de cursistenmap; 
2. kaart voor time-out; 
3. kaart voor vervanging; 

 

 
 
Zeist, juni 2011, 
KNKV, afdeling opleidingen. 

 
 
 
 
 
 



Opleiding KNKV jurylid 

Juni 2011                         4 

2.  MISSIE EN DOELSTELLING 

 

Korfbal is meer dan een uurtje in de week solistisch met je lichaam bezig zijn. Het is een veelzijdige, 
spannende sport die je met anderen beoefent. In een team, samen met vrienden en vriendinnen. En in een 
vereniging, waar veel gebeurt en het voor zowel kinderen als ouderen goed toeven is. Niet voor niets staat 
de korfbalvereniging bekend om de informele clubsfeer. In de veelal kleinschalige clubs is het gezellig en 
kent iedereen elkaar. Hier vormen zich vriendschappen en relaties, heersen duidelijke gedragscodes en 
worden maatschappelijke vaardigheden opgedaan, zoals organiseren, leiding geven en samenwerken. Het 
korfbal heeft zich bovendien als topsport ontwikkeld. Het spel is sneller en dynamischer geworden en is 
spannend en aantrekkelijk om naar te kijken, zowel langs de lijn als voor de buis. De spelers en speelsters 
van het Nederlands team vormen de absolute wereldtop die van NOC*NSF de A-status hebben gekregen. 
Daarmee is korfbal niet alleen een sport om te doen, maar ook om naar te kijken. Naast de 
participatiefunctie heeft korfbal voor steeds meer mensen een entertainmentfunctie.  
 
Missie  
De korfbalsport innoveren en uitbouwen tot één van de tien grootste sporten van Nederland die in sterke, 
ondernemende en maatschappelijk betrokken verenigingen met een informele, gezellige en levendige sfeer 
wordt beoefend en een toenemende nationale en internationale weerklank vindt als top- en mediasport.  
 
Hoofddoelstellingen  
In het licht van de genoemde missie streeft het KNKV de volgende hoofddoelstellingen na:  

 Groei en uitbouw van de korfbalsport  

 Ontwikkeling van sterke, ondernemende en maatschappelijk betrokken korfbalverenigingen  

 Vergroting van de begrijpelijkheid, attractiviteit en uitstraling van de korfbalsport  

 Versterking van korfbal als topsport en mediasport  

 Vergroting van de flexibiliteit, slagvaardigheid en vraaggerichtheid van de bondsorganisatie 
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3.   KENNISMAKING MET DE CURSUS 
 
 
Hieronder kan de cursist lezen wat hij/zij zoal moet doen om de opleiding KNKV-jurylid met succes af te 
leggen. 
 
 
A.  Voorafgaand aan de eerste wedstrijd. 

 
- De cursist moet lid zijn van het KNKV, hetzij via een vereniging dan wel onafhankelijk lid van het KNKV 

- De cursist moet de theorieavond die bij de cursus hoort volledig hebben bijgewoond 

- De cursist dient zich de theorie van deze cursus dan wel de inhoud van de cursistenmap eigen te maken. 

 
 
B.   Tijdens de periode dat iemand actief is als jurylid. 
 
- De cursist moet minimaal 4 wedstrijden per jaar optreden als jurylid om zijn/haar certificering te behouden 
 
 
C.   Certificaat KNKV-jurylid. 
 

- Als een kandidaat slaagt voor de cursus ontvangt hij/zij het certificaat KNKV-jurylid.  
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4.    HET PROFIEL VAN DE JURYTAFEL 
 
 
De jurytafel wordt gebruikt bij wedstrijden waar gespeeld wordt met de schotklok. De jurytafel bestaat uit 3 
leden, te weten: 
 
Juryvoorzitter 
De juryvoorzitter draagt de verantwoordelijkheid voor de jurytafel. De juryvoorzitter ziet er op toe, dat alle 
taken, die aan de jurytafel zijn toevertrouwd, op een juiste wijze worden uitgevoerd en de daarbij behorende 
regels in acht worden genomen. Uiteindelijk valt de jurytafel en al diens functionarissen onder de 
eindverantwoordelijkheid van de scheidsrechter. 
 
 
Schotklokbediener 
De schotklokbediener draagt de verantwoordelijkheid voor een juiste en adequate bediening van de 
schotklok.  
 
 
Tijd- en scorewaarnemer 
De tijd- en scorewaarnemer draagt de verantwoordelijkheid voor een juiste en adequate bediening van het 
tijd- en scorebord. 
 
De plaats en opstelling van de jurytafel is als volgt: 
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5.   FUNCTIEBESCHRIJVINGEN VOOR JURYTAFELLEDEN 

 

 

a.   FUNCTIEBESCHRIJVING JURYVOORZITTER 

 
Doel van de functie 

De juryvoorzitter is belast met het toezicht op naleving van de voor de wedstrijd geldende reglementen en 
bepalingen (protocol), zodanig dat: 
 

 Er een kwalitatieve en optimale ondersteuning wordt verleend aan de scheidsrechter(s), dit zowel voor, 
tijdens als na de wedstrijd. 

 

 Er een bewaking c.q. verantwoording is op de activiteiten van de overige leden aan de jurytafel, die door 
de thuisspelende vereniging beschikbaar zijn gesteld voor de navolgende taken c.q. functies: 
- De tijd- en scorewaarnemer; 
- De schotklokbediener; 
- De omroeper; 
- De statisticus. 
 

 Er een beslissing wordt genomen (na consultering met belanghebbenden) in alle voorkomende gevallen 
waarin het reglement niet voorziet. 

 

 Meldt bovenstaande genomen beslissing binnen zes uur met motivatie aan de landelijke 
aanwijzer.(alleen bij onafhankelijke juryvoorzitters in de Lotto Korfbal League) 

Belangrijkste resultaatgebieden 

Het op adequate wijze optreden en naar buiten treden als voorzitter van de jury met als primaire 
aandachtsvelden het begeleiden en bewaken van de taken van de door de vereniging beschikbaar gestelde 
ondersteuners (tijd- en scorewaarnemer, schotklokbediener en statisticus) en bij calamiteiten, betrekking 
hebbende op het wedstrijdgebeuren, op te treden als KNKV- vertegenwoordiger met de daaraan gekoppelde 
verantwoordelijkheden. De scheidsrechter(s) blijft te allen tijde verantwoordelijk voor handhaving van het 
wedstrijdgebeuren in het veld, waarbij overleg gepleegd kan worden m.b.t. het functioneren van de 
schotklokbediener en tijd- en scorewaarnemer door de juryvoorzitter op basis van vermeende 
onduidelijkheden. 
 
Kwantiteiten/Kenmerken/Deskundigheid 

- Kennis van organisatiestructuur van het KNKV in het algemeen en de Landelijke Werkgroep 
Scheidsrechters in het bijzonder. 

- Kennis van de voor de korfbalsport geldende spelregels en reglementen. 
- Globale kennis van de werking van de ingezette hulpmiddelen (schotklok, statistische informatie, enz.) 
- Sociale vaardigheden voor het instrueren van de aangewezen functionarissen m.b.t. het bedienen van 

de tijdwaarneming, scorebord, omroepfaciliteit en overige bij de wedstrijd behorende taken, zoals 
dweilploeg, beveiligingsmensen, etc. 

- In staat zijn de balans te vinden tussen scheidsrechters-, KNKV- en verenigingsbelangen. 
- Het volgen van de opleiding KNKV- jurylid. 
- Het verplicht bijwonen van landelijke bijscholingsbijeenkomsten, voorafgaand aan elk nieuw zaalseizoen. 
- Bij gebleken geschiktheid kan hij/zij gevraagd worden op te treden als onafhankelijke juryvoorzitter in de 

Lotto Korfbal League. 
 
Extra werkomstandigheden / afspraken 

- De juryvoorzitter is minimaal 7 speelronden verdeeld over het gehele seizoen beschikbaar (dus minimaal 
2 juryvoorzitters per vereniging per team) 

- De juryvoorzitter wordt aangewezen door zijn/haar eigen vereniging 
- De juryvoorzitter is representatief gekleed. 
- De juryvoorzitter is minimaal één uur voor aanvang/na afloop aanwezig. 
- Het invullen van het evaluatieformulier en deze binnen drie werkdagen verzenden naar de landelijke 

coördinator. 
- Het leveren van een fysieke bijdrage aan de (tussen- en eind-)evaluatie per seizoen 
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5.   FUNCTIEBESCHRIJVINGEN VOOR JURYLEDEN 

 

 

b.   FUNCTIEBESCHRIJVING SCHOTKLOKBEDIENER 

 
Doel van de functie 
De schotklokbediener draagt zorg voor een juiste en adequate bediening van de schotklok op basis van de 
aanvullende spelregels met betrekking tot de tijdslimietregel (25 seconden ) voor aanvallers en bij 
behorende bepalingen zodanig dat: 

 Er een kwalitatieve en optimale invulling wordt gegeven aan de tijdslimietregel in de aanval (25 
seconden) tijdens de wedstrijd. 

 Er een adequate bewaking/verantwoording is op de spelregel m.b.t. de tijdslimietregel (25 seconden) 
voor aanvallers waardoor de scheidsrechter(s) zich maximaal kan richten op zijn/haar taken. 

 Bij een foutieve handeling of twijfel directe melding naar de juryvoorzitter, zodat deze een adequate 
beslissing kan nemen 

 
 
Belangrijkste resultaatgebieden 
Het op adequate wijze optreden als schotklokbediener met als primaire aandachtsveld een juiste en 
adequate bediening van de schotklok en vanuit deze rol optreedt als KNKV- vertegenwoordiger met de 
daaraan gekoppelde verantwoordelijkheden.  
 
 
Kwantiteiten/Kenmerken/Deskundigheid 

- Kennis van de voor de korfbalsport geldende spelregels en reglementen. 
- Optimale kennis van de werking van de ingezette hulpmiddelen (schotklok, wedstrijdklok, enz.) 
- Het verplicht bijwonen van landelijke bijscholingsbijeenkomsten, voorafgaand aan elk nieuw zaalseizoen. 
           
 
 
Extra werkomstandigheden / afspraken 

- De schotklokbediener is minimaal 7 speelronden verdeeld over het gehele seizoen beschikbaar (dus 
minimaal 2 schotklokbedieners per vereniging per team) 

- De schotklokbediener wordt aangewezen door zijn/haar vereniging 
- De schotklokbediener is representatief gekleed. 
- De schotklokbediener is minimaal 30 minuten voor aanvang aanwezig. 
- Het leveren van een fysieke bijdrage aan de (tussen- en eind-)evaluatie per seizoen 
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5.   FUNCTIEBESCHRIJVINGEN VOOR JURYLEDEN 

 

 

c.   FUNCTIEBESCHRIJVING TIJD- EN SCOREWAARNEMER 

 
Doel van de functie 
De tijd- scorewaarnemer draagt zorg voor een juiste en adequate bediening van de tijdklok en het scorebord 
op basis van de aanvullende spelregels met betrekking tot het automatische beëindigen van speelhelften 
inclusief 5 minuten zuivere speeltijd en de daarbij behorende bepalingen zodanig dat: 
- Er een kwalitatieve optimale invulling wordt gegeven aan de “zuivere vijf minuten speeltijd per 

wedstrijdhelft en de daaraan gekoppelde automatische beëindiging.” 
- Er een adequate bewaking/verantwoording is op de regels m.b.t. het automatisch beëindigen van de 

wedstrijd waardoor de scheidsrechter(s) zich maximaal kan richten op zijn/haar taken. 
- Bij een foutieve handeling of twijfel directe melding naar de juryvoorzitter, zodat deze een adequate 

beslissing kan nemen.  
 
 
Belangrijkste resultaatgebieden 
Het op adequate wijze optreden als tijd- en scorewaarnemer met als primaire aandachtsveld een juiste en 
adequate bediening van de wedstrijdklok, up date scorevermelding en vanuit deze rol optreedt als KNKV-
vertegenwoordiger met de daaraan gekoppelde verantwoordelijkheden.  

 
 

Kwantiteiten/ Kenmerken/Deskundigheid 
- Kennis van de voor de korfbalsport geldende spelregels en reglementen. 
- Optimale kennis van de werking van de ingezette hulpmiddelen (schotklok, wedstrijdklok, enz.) 
- Het verplicht bijwonen van landelijke bijscholingsbijeenkomsten, voorafgaand aan elk nieuw zaalseizoen. 
 
 
Extra werkomstandigheden / afspraken 

- De tijd- en scorewaarnemer is minimaal 7 speelronden verdeeld over het gehele seizoen beschikbaar 
(dus minimaal 2 tijd & score waarnemers per vereniging per team) 

- De tijd- en scorewaarnemer wordt aangewezen door zijn/haar eigen vereniging 
- De tijd- en scorewaarnemer is representatief gekleed. 
- De tijd- en scorewaarnemer is minimaal 30 minuten voor aanvang aanwezig. 
- Het leveren van een fysieke bijdrage aan de (tussen- en eind-)evaluatie per seizoen 
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6.  TAAKOMSCHRIJVINGEN JURYLEDEN 
 
 
Algemeen 
Met betrekking tot het toepassen van de regels geldend in de Lotto Korfbal League, Hoofdklassen, 
Overgangsklassen, Reserve Lotto Korfbal League, Reserve Hoofdklassen en Hoofdklassen A-jeugd 
onderstaand de te hanteren zaken. 
 
Jury en wedstrijdbegeleiding 
Tijdens de korfbalwedstrijden draagt een, in principe, neutrale jury zorg voor een goede en objectieve gang 
van zaken. De jury bestaat uit 3 personen: 
- Juryvoorzitter  
- Scheidsrechter  
- Assistent-scheidsrechter 
 
De jury beslist in alle gevallen waarin de reglementen en bepalingen niet voorzien. Hun uitspraak is bindend. 
De scheidsrechter heeft een doorslaggevende stem. 
 
De jury wordt geassisteerd door een schotklokbediener, een tijd- en scorewaarnemer en eventueel een 
omroeper/ster. Deze worden ook door de thuisclub aangewezen en nemen plaats aan de jurytafel. 
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6.  TAAKOMSCHRIJVINGEN JURYLEDEN 
 
 
a.   TAAKOMSCHRIJVING JURYVOORZITTER 
 
 
Tot de taak van de juryvoorzitter behoren het leidinggeven aan de jurytafel als ook het vervullen van de 
volgende taken: 
 

Controle van de maatregelen voor aanvang 
- Zijn alle betrokkenen minimaal 30 minuten voor aanvang wedstrijd aanwezig, te weten de 

scheidsrechter(s), schotklokbediener, tijd- en scorewaarnemer en een eventuele dweilploeg? 
- Is de apparatuur geplaatst en getest? 
 
Controle wedstrijdformulieren 
- Ontvangt minimaal 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd de ingevulde wedstrijdformulieren  en 

beginopstellingen van beide ploegen (zie bijlage B) 
- Stelt, direct na inname van beide formulieren m.b.t. de beginopstelling, deze beschikbaar voor inzage 

aan de beide coaches. 
- Controleert de namen en bijbehorende nummers op wedstrijdformulieren aan de hand van de 

spelerskaarten en shirts. 
 
Controle van activiteiten tijdens de wedstrijd 
- Houdt toezicht op een juiste bediening van het tijd- en scorebord en de schotklok.  
- Ontvangt van de coaches verzoeken om time-outs en vervangingen en geeft deze na goedkeuring door 

middel van het opsteken van een bordje door aan de scheidsrechter(s) (begeleid door zoemer na een 
fluitsignaal). Voor de vervangingen dient gebruik te worden gemaakt van de vervangingskaart. 

- Bij twijfel of foutief handelen aan de jurytafel meldt de voorzitter dit direct aan de scheidsrechter(s), 
bijvoorbeeld d.m.v. het gebruik van de zoemer. De scheidsrechter beslist over het eventueel definitieve 
herstel van de fout. 

 
Controle van activiteiten na afloop van de wedstrijd 
- Draagt zorg voor afhandeling van de wedstrijdformaliteiten met de scheidsrechter en beide aanvoerders. 

De wedstrijdformulieren worden uitgewisseld en door de verenigingen opgestuurd naar het bondsbureau. 
- Maakt eventueel een juryrapport op en archiveert deze binnen de vereniging (bijlage A). 
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6.  TAAKOMSCHRIJVINGEN JURYLEDEN 
 
 
b.   TAAKOMSCHRIJVING SCHOTKLOKBEDIENER 
 
 
Tot de taak van de schotklokbediener horen het bedienen van de schotklok. Hiervoor gelden de volgende 
regels: 
 
Algemeen 

- De schotklokbediener functioneert onder de juryvoorzitter. 
- Bij een foutieve handeling of twijfel volgt een directe melding naar de juryvoorzitter. Hij/zij neemt hierop 

een adequate beslissing.  
- Een aanvallende ploeg heeft 25 seconden de tijd om met een schot de korf (alles wat geel is) te raken of 

te scoren. Deze tijd wordt aangegeven door een schotklok. De overschrijding van de tijdslimiet wordt 
aangegeven door de zoemer van een schotklok, waardoor het spel onderbroken wordt. Bij overschrijding 
van de tijdslimiet kent de scheidsrechter een spelhervatting toe aan de verdediging. De spelhervatting 
wordt genomen vanaf de plaats waar een aanvaller de bal nog in zijn bezit heeft op het ogenblik dat de 
zoemer gaat of in bezit had vlak voordat de zoemer afging. 

 
Bediening van de schotklok 

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

 De schotklok wordt stilgezet en opnieuw op 25 gestart als de bal na een schot de korf raakt. 
 

 De schotklok wordt stilgezet en op 25 gezet als een verdediger de bal in bezit heeft, als een doelpunt 
door de scheidsrechter wordt toegekend en wanneer de halve of de gehele speeltijd is verstreken. 

 

 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). 

 

 De schotklok wordt op de tijd die hij aangeeft weer aangezet nadat de scheidsrechter het spel hervat 
heeft door middel van een fluitsignaal, de bal door de nemer van de worp 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. 

 

 De schotklok wordt stilgezet en op 25 gezet bij het fluitsignaal van de scheidsrechter voor een 
overtreding die bestraft wordt met een vrije worp op de plaats van de strafworppunt of een 
spelhervatting, een strafworp (§ 3.6 en 3.9 t/m 3.11 van de Spelregels) of een blessure van een 
verdediger. 

 

 De schotklok wordt weer aangezet nadat de scheidsrechter het spel hervat heeft door middel van een 
fluitsignaal, de bal door de nemer van de vrije worp, de spelhervatting of strafworp 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. NB. 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. 

 

 Het scheidsrechtersgebaar voor raken van de korf (bij twijfel in zijn gezichtsveld). 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. 
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6.  TAAKOMSCHRIJVINGEN JURYLEDEN 
 
 
c.   TAAKOMSCHRIJVING TIJD- EN SCOREWAARNEMER 
 
 
Algemeen 

-  De thuisvereniging wijst per wedstrijd een medewerker aan, die zorg draagt voor een juiste en adequate 
bediening van het tijd- en scorebord .  

- De juryvoorzitter is eindverantwoordelijk voor de leden van de jurytafel. 
- De tijd- en scorewaarnemer functioneert onder de juryvoorzitter.  
 
Bediening van het tijd- en scorebord 

 Reset de tijdklok voor het begin van de wedstrijd en voor het begin van de 2
e
 helft van de wedstrijd op 

30 minuten 
 

Tijdens de eerste 25 minuten van beide helften van de speeltijd van de wedstrijd. 

 Stopt de klok bij het fluitsignaal van de scheidsrechter als hij/zij daarbij het scheidsrechtersgebaar 
“stoppen van de speeltijd” maakt. Dit gebeurt als er zogenaamde “oorzaken of redenen buiten de 
wedstrijd om” zijn zoals een blessure, natte vloer of andere redenen. 

 

 Herstart de klok bij het signaal van de scheidsrechter (gebaar scheidsrechter: “herstart de klok”). 
 

 Gebruik van de zoemer wanneer de juryvoorzitter hierom vraagt. Dit gebeurt bij een time-out of bij een 
vervanging tijdens een spelonderbreking. 

 

 De tijd- en scorewaarnemer mag alleen de zoemer gebruiken als het spel dood is en dus de wedstrijd 
gestopt is door de scheidsrechter. 

 

 De klok wordt stilgezet voor een time out, vervanging of blessurebehandeling (na acceptatie en signaal 
van de scheidsrechter). De scheidsrechter is verantwoordelijk voor de lengte van de time-out, 
vervanging en blessurebehandeling. 

 

 De klok wordt herstart bij het fluiten van de scheidsrechter na een time out, vervanging of 
blessurebehandeling.  

 

 De klok wordt gestopt bij bijzondere gebeurtenissen wanneer de scheidsrechter hierom vraagt d.m.v. het 
daarbij behorende handgebaar (De scheidsrechter steekt zijn linkerhand omhoog en met de rechterhand 
wijzend naar het horloge). 

 
Tijdens de laatste vijf minuten van beide helften van de speeltijd van de wedstrijd. 

 De klokt wordt direct stilgezet als de scheidsrechter fluit. 
 

 De klok wordt direct herstart als de scheidsrechter de wedstrijd hervat (fluit). 
 

 Bij een strafworp wordt de klok pas herstart: 

- na een doelpunt, bij de uitworp; 
- na 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.  
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7.  ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN JURYLID 
 
 
Hieronder staan enkele aandachtspunten voor een jurylid, waarvan wordt verwacht dat hij/zij deze in acht 
neemt tijdens het uitoefenen van zijn/haar functie. 
 

 Hij/zij treedt op als functionaris van het KNKV en zijn/haar vereniging. 
 

 Hij/zij is representatief gekleed. 
 

 Hij/zij straalt de gewenste houding en gedrag uit naar alle betrokkenen die verwacht mag worden bij het 
uitoefenen van deze functie. 

 

 Hij/zij bewaakt de kwaliteit en de optimale inzet die verwacht mag worden voor het uitoefenen van de 
functie die hij/zij bekleedt. 

 

 Hij/zij blijft “koel” en “alert” gedurende de gehele wedstrijd ondanks sfeer, stand en andere zaken. 
 

 Hij/zij geeft een adequate invulling aan de aanwijzingen of opdrachten die door de scheidsrechter(s) 
worden gegeven. 

 

 Hij/zij is tijdig aanwezig voor de wedstrijd i.v.m. het invullen van zijn controletaken doch uiterlijk 30 
minuten voor aanvang van de wedstrijd. 

 

 Hij/zij meldt eventuele verbeterpunten aan de verenigingscoördinator. 
 

 Hij/zij geeft direct een bericht van afmelding door aan de verenigingscoördinator bij verhindering. 
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8. WEDSTRIJDDRAAIBOEK (van toepassing bij standaardwedstrijden in HK) 
 
 
1. De zaal is tenminste 20 minuten voor aanvang beschikbaar. 
 
2. Er is een warming-up tijd van minimaal 13 minuten. De tijdwaarneming geeft het begin en einde 

hiervan aan. 
 
3. 15 minuten voor aanvang worden de opstellingen van beide teams ingeleverd bij de juryvoorzitter, 

inclusief wedstrijdformulier en spelerskaarten/begeleidingskaarten. Dit is de definitieve opstelling van 
de ploegen. Alle mutaties nadien worden aangemerkt als vervanging. 

 
4. Nadat het opstellingsformulier en wedstrijdformulier is ingeleverd en gecontroleerd, gaan de spelers 7 

minuten voor aanvang naar de kleedkamers om zich gereed te maken voor presentatie en wedstrijd. 
 
5. De spelers verzamelen zich in de hoeken van het speelveld voor het oplopen en voorstellen (vooraf 

bepaald). * 
 
6. De spelers van beide ploegen worden één voor één aangekondigd, terwijl ze vanuit de hoeken 

oplopen naar het midden van de speelvloer. 
 
7. De spelers en scheidsrechter(s) kijken allemaal naar één richting welke vooraf is bepaald door de 

thuisspelende vereniging. De juryvoorzitter stelt de uitspelende ploeg hiervan op de hoogte (indien 
van toepassing).* 

 
8. De scheidsrechter(s) lopen op vanaf de jurytafel. 
 
9. Na het voorstellen van de teams en scheidsrechter(s) loopt de uitploeg langs de thuisploeg en 

scheidsrechter(s) om hen een prettige wedstrijd te wensen. Vervolgens schudt ook de thuisploeg de 
scheidsrechter(s) de hand. * 

 
10. Na het voorstellen kunnen de rituelen starten die direct bij de wedstrijd horen. 
 
11. Het begin en einde van de rust wordt aangegeven door de tijdwaarneming. 
 
12. Het KNKV volgt de IKF “2 minutenregel” betreffende blessurebehandeling in het veld. 
 
13. Na de wedstrijd groeten beide teams elkaar en de scheidsrechter(s). Dit gebeurt in het midden van de 

zaal. Vervolgens bedanken zij het publiek. 
 
14. De aanvoerders en de scheidsrechter verzorgen direct na afloop van de wedstrijd de administratie van 

de wedstrijd aan de jurytafel. 
 
15. De verenigingen zorgen zelf voor verzending van de wedstrijdformulieren op een juiste en 

adequate wijze m.u.v. wedstrijden in de Lotto Korfbal League (In de Lotto Korfbal League wordt 
dit gedaan door de onafhankelijker juryvoorzitter). 

 
IN OVERZICHT PER KLASSE 
 

Item KL HK OK RKL RHK A-jeugd 

Zaal beschikbaar 
voor aanvang 

30 minuten 20 minuten 10 minuten 10 minuten 10 minuten 10 minuten 

Warming-up tijd 20 minuten 13 minuten 5 minuten 5 minuten 5 minuten 5 minuten 

Inleveren 
opstelling voor 
aanvang 

15 minuten 15 minuten 15 minuten 15 minuten 15 minuten 15 minuten 

Presentatie teams Ja Ja Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel 

Duur rust 15 minuten 10 minuten 5  minuten 5 minuten 5 minuten 5 minuten 
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9.    CHECKLIST VERANTWOORDELIJKHEDEN JURYTAFEL 
 

 

a.   ALGEMEEN 

 

CONTROLEPUNT 

 

STANDAARD 

KLASSE 

RESERVE 

KLASSE 

De juryvoorzitter is minimaal 40 minuten voor aanvang 

wedstrijd aanwezig. 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

Controleer bij de zaalcommissaris of de aanvangstijd nog 

actueel is. Bij afwijking hiervan de scheidsrechter inlichten 

(Hij/zij bepaalt in overleg met de juryvoorzitter en beide 

aanvoerders de eventuele wijziging). 

 

X X 

Alle functionarissen  (scheidsrechter(s), tijd- en 

scorewaarnemer, schotklokbediener, omroeper) hebben zich 

minimaal 30  minuten voor aanvang gemeld bij de 

juryvoorzitter. 

X X 

 

 

 

Wedstrijdtafel is conform voorschriften gepositioneerd en biedt 

voldoende ruimte? 

 

 

X X 

 

 

 

Controle en testen van de apparatuur, te weten de schotklok, 

tijd- en scorebord en geluidinstallatie. 

 

 

X X 

 

 

 

Stel direct na controle, de tijdklok in (inspeeltijd)  die op “nul” 

komt op 7 minuten voor aanvangwedstrijd.  Signaal voor de 

ploegen “gereedmaken voor presentatie”. 

 

X 

 

Toezien dat het speelveld “leeg” blijft tot aan de presentatie. 

 

 

 

X 

 

 
* Alleen van toepassing bij wedstrijden in de Hoofdklassen en Overgangsklassen voor standaardteams 
senioren. 
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9.    CHECKLIST VERANTWOORDELIJKHEDEN JURYTAFEL 
 

 

b.   VOOR AANVANG VAN DE WEDSTRIJD 

 

CONTROLEPUNT 

 

STANDAARD 

KLASSE 

RESERVE 

KLASSE 

De juryvoorzitter maakt zich bekend bij de aanvoerders en/of 

coaches. 

 

X 

X 

 

15 minuten voor aanvang worden de opstellingen van beide 

teams ingeleverd bij de juryvoorzitter, inclusief 

wedstrijdformulier en spelerskaarten. Dit is de definitieve 

opstelling van de ploegen, alle mutaties nadien worden dan 

aangemerkt als wissels. 

X X 

 

 

 

 

Nadat het opstellingsformulier/wedstrijdformulier is ingeleverd 

en gecontroleerd (de coaches mogen deze inzien) gaan de 

spelers 7 min voor aanvang naar de kleedkamers om zich 

gereed te maken voor presentatie en wedstrijd.  

X  

 

 

 

De spelers verzamelen zich in de hoeken van het speelveld 

voor het oplopen en voorstellen (vooraf bepaald). * 

 

X 

 

De spelers van beide ploegen worden één voor één 

aangekondigd terwijl ze vanuit de hoeken oplopen naar het 

midden van de speelvloer. * 

 

X 

 

De spelers en scheidsrechter(s) kijken allemaal naar één 

richting die vooraf is bepaald door de thuisspelende 

vereniging. De juryvoorzitter licht de uitspelende ploeg hiervan 

(indien van toepassing) in.* 

 

X 

 

De scheidsrechter(s) lopen op vanaf de jurytafel. 

 

X 

 

Na de opstelling richting tribune(s) loopt de uitploeg langs de 

thuisploeg en scheidsrechters om hen een prettige wedstrijd 

te wensen. Vervolgens schudt ook de thuisploeg de 

scheidsrechter(s) de hand. * 

X 

 

De ploegen stellen zich op conform hun opgave. 

 

X X 

 

De juryvoorzitter en de assistent-scheidsrechter controleren 

aan de hand van het opstellingsformulier de startsituatie en 

melden het resultaat aan de scheidsrechter. 

 

X X 

Instrueert de dweilploeg. 

 

X 

 

 
* Alleen van toepassing bij wedstrijden in de Hoofdklassen en Overgangsklassen voor standaardteams 
senioren. 
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9.    CHECKLIST VERANTWOORDELIJKHEDEN JURYTAFEL 
 

 

c.   TIJDENS DE WEDSTRIJD 

 

CONTROLEPUNT 

 

STANDAARD 

KLASSE 

RESERVE 

KLASSE 

Houdt toezicht op een juiste bediening van de schotklok. 

 

 

 

X X 

 

 

 

Houdt toezicht op een juiste bediening van de tijdwaarneming 

en score. 

 

 

X X 

 

 

 

Bij twijfel of foutief handelen aan de jurytafel meldt de 

juryvoorzitter dit direct bij de scheidsrechter(s), bijvoorbeeld 

d.m.v. het gebruik van de zoemer. De scheidsrechter beslist 

over het eventueel definitieve herstel van de fout. 

X X 

 

 

 

Geeft op tijd een melding “let op de laatste vijf minuten” en 

bewaakt dat. 

 

 

X X 

 

 

 

Dirigeert de dweilploeg naar de plek, na een signaal van de 

scheidsrechter, indien noodzakelijk. 

 

 

X X 

 

 

 

Meldt definitieve verzoeken om time-outs en vervangingen 

d.m.v. het opsteken van een bordje (evt. begeleid door 

zoemer). 

 

X X 

 

 

 

Bewaakt zelf de blessuretijd (geen melding officiële melding 

naar de scheidsrechter(s)). 

 

 

X X 

 

 

 

Stelt de tijdklok direct na het einde van de 1e helft opnieuw in 

op de geldende minuten rusttijd en laat deze aflopen naar “0”. 

 

 

X X 

 

 

 

 
* Alleen van toepassing bij wedstrijden in de Hoofdklassen en Overgangsklassen voor standaardteams 
senioren. 
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9.    CHECKLIST VERANTWOORDELIJKHEDEN JURYTAFEL 
 

 

d.   NA AFLOOP VAN DE WEDSTRIJD 

 

CONTROLEPUNT 

 

STANDAARD 

KLASSE 

RESERVE 

KLASSE 

Neemt na afhandeling van de wedstrijdformaliteiten door 

scheidsrechter en aanvoerders de wedstrijdformulieren in 

ontvangst en stuurt deze naar het bondsbureau. De 

thuisspelende vereniging is en blijft hiervoor verantwoordelijk 

m.u.v. de Lotto Korfbal League. 

X 

X 

 

 

 

Maakt evt. een juryrapport (hulpmiddel) op en archiveer deze 

binnen de vereniging  

 

X X 

 

 

 
* Alleen van toepassing bij wedstrijden in de Hoofdklassen en Overgangsklassen voor standaardteams 
senioren. 
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10. AANVULLENDE SPELREGELS 
 
 
Tijdwaarneming (zie spelregel § 3.1) 
 
“De scheidsrechter geeft door middel van een fluitsignaal het begin, een onderbreking en een hervatting van 
het spel en het begin en beëindiging van een time-out aan door een fluitsignaal.” 
Bij het beginnen en hervatten van het spel fluit de scheidsrechter zodra de speler die de worp neemt gereed 
staat en aan alle gestelde regels § 3.9 is voldaan. 
 
“Aan het einde van de halve en de gehele speeltijd wordt een automatische tijdsignalering gebruikt. De 
installatie voor automatische tijdsignalering “bepaalt” het einde van de halve en gehele speeltijd. De 
scheidsrechter fluit dus niet wanneer de halve en de gehele speeltijd is verstreken.” 
Gedurende de laatste vijf minuten van iedere wedstrijdhelft zal iedere keer als de scheidsrechter fluit om de 
wedstrijd te stoppen, de wedstrijdklok worden stil gezet. De tijd gaat weer lopen als de scheidsrechter fluit 
om het spel te hervatten. Het nemen van de strafworp is hierbij een uitzondering. Bij een strafworp gaat de 
tijd weer lopen als de bal is aangeraakt door een speler na het missen van de strafworp of de tijd gaat lopen 
als de scheidsrechter fluit om de uitworp te nemen als er uit de strafworp gescoord is. Voor de momenten 
die “buiten” deze vijf minuten liggen geeft de scheidsrechter aan (doormiddel van het daarbij behorende 
handgebaar) de tijdwaarnemer aan wanneer hij vindt dat de klok moet worden stilgezet. Bijvoorbeeld bij 
blessures of een natte vloer. De klok gaat weer lopen op het teken van de scheidsrechter.  

 
Voor de tijd die nodig is voor het wisselen van spelers en voor een time-out wordt ook de klok stil gezet.  
 
De scheidsrechter zal overigens gedurende de gehele wedstrijd met het scheidsrechtersgebaar behorend bij 
§ 3.1 moeten aangeven wanneer de tijd wordt stilgezet en wordt hervat. 

 
 
Tijdslimiet in de aanval  
Een aanvallende ploeg heeft 25 seconden de tijd om met een schot de korf te raken of te scoren.. Deze tijd 
wordt aangegeven door een schotklok. De overschrijding van de tijdslimiet wordt aangegeven door de 
zoemer van een schotklok, waardoor het spel onderbroken wordt. Bij overschrijding van de tijdslimiet kent de 
scheidsrechter een spelhervatting toe aan de verdediging. De spelhervatting wordt genomen vanaf de plaats 
waar een aanvaller de bal nog in zijn bezit heeft op het ogenblik dat de zoemer gaat of in bezit had vlak 
voordat de zoemer afging. 
 
1. De schotklok wordt gestart op 25 seconden als een aanvaller in het bezit van de bal komt. 
 
2. De schotklok wordt stilgezet en opnieuw op 25 gestart als de bal na een schot de korf raakt. 
 
3. De schotklok wordt stilgezet en op 25 gezet als een verdediger de bal in bezit heeft, als een doelpunt 

door de scheidsrechter wordt toegekend en wanneer de halve of de gehele speeltijd is verstreken. 
 
4. 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 of onbillijke bevoordeling). 

 
5. De schotklok wordt op de tijd die hij aangeeft weer aangezet nadat de scheidsrechter het spel hervat 

heeft door middel van een fluitsignaal, de bal door de nemer van de worp 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. 

 
6. De schotklok wordt stilgezet en op 25 gezet bij het fluitsignaal van de scheidsrechter voor een 

overtreding die bestraft wordt met een vrije worp op de plaats van de strafworppunt of een 
spelhervatting of een strafworp (§ 3.6 en 3.9 t/m 3.11 van de spelregels) 

 
7. De schotklok wordt weer aangezet na dat de scheidsrechter het spel hervat heeft door middel van een 

fluitsignaal, de bal door de nemer van de vrije worp, de spelhervatting of strafworp 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. 
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10. AANVULLENDE SPELREGELS 
 
 
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. Blessurebehandeling aanvaller of verdediger m.b.t. schotklok: 

a. De schotklok wordt stilgezet bij het fluitsignaal van de scheidsrechter voor een 
spelonderbreking als gevolg van een blessure van een aanvaller. De schotklok wordt op de tijd 
die hij aangeeft weer aangezet nadat de scheidsrechter het spel hervat heeft door middel van 
een fluitsignaal, de bal door de nemer van de worp 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. 

b. De schotklok wordt stilgezet en op 25 gezet bij het fluitsignaal van de scheidsrechter voor een 
spelonderbreking als gevolg van een blessure van een verdediger. De schotklok wordt weer 
aangezet nadat de scheidsrechter het spel hervat heeft door middel van een fluitsignaal, de bal 
door de nemer van de worp 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. 

 
 

Oponthoud voor blessure behandeling  
Als tijdens de wedstrijd een speler zich blesseert en medische of paramedische hulp nodig heeft, wordt de 
volgende procedure toegepast: 
 
- Medische en paramedische hulp kan alleen verleend worden door personen die hiertoe bevoegd zijn en 

bij de juryvoorzitter als zodanig bekend. 
 
- De scheidsrechter zal een teken geven naar de bank van het team waartoe de geblesseerde speler 

behoort. Hiermee geeft hij een dokter, (sport)fysiotherapeut of verzorger toestemming in het veld te 
komen om een speler te onderzoeken of te behandelen. Vanaf het moment dat de helper in het veld 
komt, op de plaats van de geblesseerde speler, krijgt hij/zij 2 minuten om hulp te bieden.  

 
- Alleen een dokter, (sport)fysiotherapeut of verzorger mogen het veld inkomen. 
 
- Na 2 minuten moeten de arts en/of de sportfysiotherapeut het veld weer verlaten. De speler kan 

doorspelen als hij daartoe in staat is. 
 
- Als na 2 minuten de speler niet in staat blijkt te zijn om verder te spelen, moet de speler het veld (indien 

dit veilig kan) verlaten en kan de behandeling voortgezet worden buiten het veld. Het spel zal hervat 
worden direct nadat de speler het veld heeft verlaten. 

 
- Bij het spelen in een (tijdelijke) situatie van 4 tegen 3 spelers wordt de huidige regeling hieromtrent 

toegepast. 
 
- De assistent-scheidsrechter en juryvoorzitter houden de tijd bij in geval van een blessure. De 

scheidsrechter bewaakt de voortgang en treedt op bij treuzelen en/of tijdsoverschrijding. 
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11. ONDERSTEUNENDE RICHTLIJNEN 
 
 

 

NR 

 

 

ONDERWERP 

 

RICHTLIJN 

 

ACTIE DOOR* 

 

1 De thuisspelende ploeg 
beschikt over twee sets 
schotklokken en deze zijn 
aanwezig tijdens de 
wedstrijd. 

Lotto Korfbal League/Hoofdklassen (incl. 
reserveklassen):  
verplicht  
 
Overgangsklassen/Hoofdklassen A-jeugd:   
verplicht m.i.v. 2011-2012 
 

Vereniging 

2 Indien beide sets met 
schotklokken tijdens de 
wedstrijd defect raken en 
reparatie of vervanging 
binnen een uur niet 
mogelijk en gerealiseerd 
is.   

Alle klassen:   
wedstrijd staken + vermelding op 
wedstrijdformulier** 
 
 
** Bij staken in de 1

e
 helft: noteren van reden en 

gele/rode kaarten 
** Bij staken in de 2

e
 helft: noteren van reden, stand, 

tijdstip, balbezit voor welk team, 
spelersvervangingen, time-outs en gele/rode kaarten 
per team 
 

Juryvoorzitter/ 
Scheidsrechter 

3 Indien het tijd- of 
scorebord tijdens de 
wedstrijd defect raakt en 
reparatie of vervanging 
binnen 10 minuten niet 
mogelijk en gerealiseerd 
is. 

Alle klassen: 
Alle wedstrijden gaan door met dien verstande 
dat: 
 
De laatst bekende speeltijd wordt beschikbaar 
gesteld aan de scheidsrechter. Indien dit in de eerste 
25 minuten van de eerste/tweede helft plaatsvindt, 
dan is de scheidsrechter verantwoordelijk voor de 
wedstrijdtijd tot de vijf minuten zuivere speeltijd 
aanvangt. De juryvoorzitter neemt handmatig het 
klokken over met een stopwatch en geeft mondeling 
per minuut informatie aan de scheidsrechter en 
coaches van beide verenigingen. De juryvoorzitter 
geeft d.m.v. een vooraf afgesproken geluidsignaal het 
einde van de 1

e
 en 2

e
 helft aan. 

 

Juryvoorzitter/ 
Scheidsrechter 
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11. ONDERSTEUNENDE RICHTLIJNEN 

 

 
 
NR 
 

 
ONDERWERP 

 
RICHTLIJN 

 
ACTIE DOOR* 
 

4 De benodigde apparatuur, 
jurytafel en de 
spelersbanken, kunnen 
niet aan dezelfde zijlijn 
worden geplaatst. 

Alle klassen:   
Alle wedstrijden worden niet gespeeld + 
vermelding op wedstrijdformulier 
 

Vereniging/ 
Juryvoorzitter/ 
Scheidsrechter 

5 De aangewezen 
juryvoorzitter is niet 
aanwezig. 

Lotto Korfbal League/Hoofdklassen (incl. 
reserveklassen):   
1. De thuisspelende vereniging zorgt voor een 
gecertificeerde juryvoorzitter.  
 
Indien optie 1 niet mogelijk is: 
2. De uitspelende vereniging zorgt voor een 
gecertificeerde juryvoorzitter.  
 
Indien optie 1 en 2 niet mogelijk is: 
3. Een andere vereniging zorgt voor een 
gecertificeerde juryvoorzitter.  
 
Indien optie 1 t/m 3 niet mogelijk is: 
4. Indien er na 30 minuten na geplande aanvang 
geen gecertificeerde juryvoorzitter beschikbaar is, 
wordt de wedstrijd niet gespeeld. 
 
Overgangsklassen/Hoofdklassen A-jeugd:   
1. De thuisspelende vereniging zorgt voor een 
gecertificeerde juryvoorzitter indien mogelijk.  
 
Indien optie 1 niet mogelijk is: 
2. De uitspelende vereniging zorgt voor een 
gecertificeerde juryvoorzitter indien mogelijk. 
 
Indien optie 1 en 2 niet mogelijk is: 
3. Een andere vereniging zorgt voor een 
gecertificeerde juryvoorzitter indien mogelijk. 
 
Indien optie 1 t/m 3 niet mogelijk is: 
4. Indien er na 30 minuten na geplande aanvang 
geen gecertificeerde juryvoorzitter beschikbaar is, 
wordt de wedstrijd gespeeld zonder juryvoorzitter + 
vermelding op het wedstrijdformulier. 

 

Vereniging / 
Scheidsrechter 
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11. ONDERSTEUNENDE RICHTLIJNEN 
 
 

 
NR 
 

 
ONDERWERP 

 
RICHTLIJN 

 
ACTIE DOOR* 
 

6 De aangewezen 
schotklokbediener is niet 
aanwezig 

Alle klassen:   
1. De thuisspelende vereniging zorgt voor een 
gecertificeerde schotklokbediener.  
 
Indien optie 1 niet mogelijk is: 
 
2. De uitspelende vereniging zorgt voor een 
gecertificeerde schotklokbediener. 
 
Indien optie 1 en 2 niet mogelijk is: 
 
3. Een andere vereniging zorgt voor een 
gecertificeerde schotklokbediener. 
 
Indien optie 1 t/m 3 niet mogelijk is: 
4.   Indien er na 30 minuten na geplande aanvang 
geen gecertificeerde schotklokbediener beschikbaar 
is wordt de wedstrijd niet gespeeld. 
 

Juryvoorzitter/ 
Scheidsrechter 

7 De aangewezen tijd- en 
scorewaarnemer is niet 
aanwezig.  

Alle klassen:   
1. De thuisspelende vereniging zorgt voor een 
gecertificeerde tijd- en scorewaarnemer.  
 
Indien optie 1 niet mogelijk is: 
2. De uitspelende vereniging zorgt voor een 
gecertificeerde tijd- en scorewaarnemer indien 
mogelijk.  
 
Indien optie 1 en 2 niet mogelijk is: 
3. Een andere vereniging zorgt voor een 
gecertificeerde tijd- en scorewaarnemer indien 
mogelijk.  
 
Indien optie 1 t/m 3 niet mogelijk is: 
4. Indien er na 30 minuten na geplande aanvang 
geen gecertificeerde tijd- en scorewaarnemer 
beschikbaar is wordt de wedstrijd niet gespeeld. 

 

Juryvoorzitter/ 
Scheidsrechter 

8 Tijdens de wedstrijd valt 
een van de juryleden 
(juryvoorzitter, 
schotklokbediener of tijd- 
en scorewaarnemer) uit. 

Conform de items 6 en 7 Juryvoorzitter/ 
Scheidsrechter 

9 Tijdens de wedstrijd valt 
de stroomvoorziening voor 
de benodigde apparatuur 
uit. 

Conform de items 3 en 4 Juryvoorzitter/ 
Scheidsrechter 

 

 In alle gevallen waarin dit document niet voorziet of in de cursistenmap KNKV-jurylid zijn beschreven, 
neemt de scheidsrechter in overleg met de direct betrokkenen een beslissing. 

 De ondernomen actie altijd vermelden op het wedstrijdformulier. 
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BIJLAGE A - JURYRAPPORT (VERENIGINGS)JURYVOORZITTER 
 
 
Juryrapport  
 

Wedstrijd   NR:  

Datum Aanvang Einde Ruststand Eindstand 

     

 NOS Naam Reg./Lokale  Naam Reg./Lokale Naam Reg./Lokale 

TV verslag Ja/nee    

Radio verslag Ja/nee    

Algemeen 

Functionaris Naam Gemeld Tijdstip van melden 

Juryvoorzitter    

Scheidsrechter    

Ass. scheidsrechter    

Res.scheidsrechter    

Res. Ass. scheidsrechter    

Score –Tijdwaarnemer     

Schotklokbediener    

Statistiekmedewerker    

Beoordelaar    

 

Veegploeg beschikbaar   Ja  /  Nee 

 
Minimaal 15 minuten voor aanvang wedstrijd   

Ontvangt wedstrijdformulier (T) incl. controle   

Ontvangt wedstrijdformulier (U) incl. controle  

Ontvangt opstelling incl. rugnummers (T)  

Ontvangt opstelling incl. rugnummers (U)  

Controle vakopstellingen voor aanvangwedstrijd incl. 
signaal naar de scheidsrechter * 

 

 
Tijdens de wedstrijd algemeen 

Plaats coach direct naast de wedstrijdtafel (T)     

Plaats coach direct naast de wedstrijdtafel (U)     

Controle max. 13 personen op de bank (T) *     

Controle max. 13 personen op de bank (U)*     

 
Tijdens de wedstrijd 

 1
e
 helft 2

e
 helft Totaal 

Aantal gemelde wissels (T)    

Aantal gemelde wissels (U)    

Aangevraagde time-outs (T)    

Aangevraagde time-outs (U)    

Aantal blessure stops    

Aantal stops exclusief blessure    

 1
e
 helft 2

e
 helft 

Tijdsignalering laatste 5 minuten   

 

  

Formulieren direct na afloop administratief afgehandeld door alle betrokkenen Ja / Nee 
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Invulling o.b.v. de gemaakte afspraken 
 

Onderwerp  Korte toelichting / omschrijving 

Inzet dweilploeg   
 

Inzet omroeper   
 

Invulling v/d functie schotklokbediening   
 

Invulling v/d functie score -tijdwaarneming   
 

Accommodatie   
 

   

   

 
Ervaringen Juryvoorzitter 

Algemeen  
 
 
 
 
 

Verbeterpunten  
 
 
 
 
 

 
Score bijgehouden (facultatief) 
 

(T) (U)  (T) (U)  (T) (U) 
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BIJLAGE B  -  FORMULIER VOOR DE BEGINOPSTELLING 
 
 

FORMULIER voor de beginopstelling 

 

Datum:  

Wedstrijd:  

Datum:                                        Plaats:                        

 

 

Team  

Kleuren shirts broekjes/rokjes 

 

SAMENSTELLING VAN HET TEAM 

 

 AANVAL shirtnummer  VERDEDIGING shirtnummer 

D   D   

D   D   

H   H   

H   H   

 

 

SAMENSTELLING VAN DE SPELERSBANK 

 

 VERVANGENDE SPELERS shirtnummer  VERVANGENDE SPELERS  shirtnummer 

D/H   D/H   

D/H   D/H   

D/H   D/H   

D/H   D/H   

 OVERIGEN functie  OVERIGEN functie 

      

      

   

 

 

AANVOERDER 

Naam: 

 

Handtekening: 

 

 

 

U wordt verzocht dit formulier ingevuld en ondertekend in te leveren bij de jurytafel. 
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BIJLAGE C: 
 

 
Formulier voor het aangeven van wissels 
 
Team……………………………………………………………………….. 
 
Wij willen graag de volgende wissel toepassen: 
 

IN Speler/ster met nummer  

UIT Speler/ster met nummer  

Minuut (in te vullen door jury) ………………..minuut 

 
 

 
Formulier voor het aangeven van wissels 
 
Team……………………………………………………………………….. 
 
Wij willen graag de volgende wissel toepassen: 
 

IN Speler/ster met nummer  

UIT Speler/ster met nummer  

Minuut (in te vullen door jury) ………………..minuut 
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Bijlage D - BESTUURSBESLUIT RUGNUMMERS 
 
 
4.17 Bestuursbesluit rugnummers: 
 
Het Algemeen Bestuur heeft in zijn vergadering van 21 juni 2010 de volgende richtlijnen, als bedoeld in 
artikel 38 lid 2 en artikel 44 lid 1 van het reglement van wedstrijden, vastgesteld ten aanzien van het 
clubkostuum van ploegen. Voor de veldkorfbalcompetitie is dit bestuursbesluit van toepassing voor ploegen 
die uitkomen in de ere- en reserve ereklasse en de hoofdklasse senioren voor gemengde ploegen. Voor de 
zaalkorfbalcompetitie is dit bestuursbesluit van toepassing voor ploegen die spelen met de schotklok: de 
Korfbal League, de hoofdklasse senioren en A-jeugd, de overgangsklasse, de reserve Korfbal League en 
de reserve hoofdklasse.    
 
1.   a.   Alle spelers van een ploeg die uitkomt in wedstrijden in de hierboven genoemde klassen  
            dienen op de rugzijde van het wedstrijdshirt een uniek en duidelijk zichtbaar nummer te  
            dragen van gelijke afmeting en kleur. Daarnaast is het in de Korfbal League en in de  
            ereklasse veld- en zaalkorfbalcompetitie voor gemende ploegen verplicht datzelfde nummer  
            duidelijk zichtbaar en tenminste tien centimeter hoog te dragen op de voorkant van het shirt of  
            op de voorkant van de broek/rok.  
      b.   Het rugnummer van een speler dient tijdens alle wedstrijden in een competitie hetzelfde te 
                      zijn. 
      c.   De onder a en b genoemde verplichting is eveneens van kracht als de ploeg op grond van het  
            bepaalde in artikel 38 lid 3 en 4 van het reglement van wedstrijden reserveshirts draagt.  
      d.   Ploegen die op basis van lid a van dit artikel niet verplicht zijn om rugnummers te gebruiken is  
            het toegestaan om met rugnummers te spelen mits voldaan wordt aan het gestelde in lid a  
            van dit artikel. 
 
2.   De verenigingen uitkomende in de hierboven genoemde klassen  doen binnen een week nadat  
      een daartoe strekkend verzoek van het bondsbureau is ontvangen opgave aan het Algemeen  
      Bestuur van de rugnummers die door de spelers en de vervangende spelers van de betreffende  
      ploegen in de desbetreffende competitie gedragen zullen worden. 
 
3.   Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2010. 
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Bijlage E - OPSTELLING EN PLAATS VAN DE JURYTAFEL 
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BIJLAGE F - KNKV WEDSTRIJDFORMULIER 

KNKV  W E D S T R I J D F O R M U L I E R                                               
Vereniging:   (Naam + ploeg) Wedstrijdnummer:  

Datum:   Aanvang:  uur Klasse:  

Wedstrijd:   tegen   
 

Nummer Dames Nummer Heren 

    

    

    

    
 
Invallers/sters: * omcirkelen wat van toepassing is 

Nr.  Naam:  voor / in / na rust * voor 

Nr. 

 

Nr.  Naam:  voor / in / na rust * voor 

Nr. 

 

Nr.  Naam:  voor / in / na rust * voor 

Nr. 

 

Nr.  Naam:  voor / in / na rust * voor 

Nr. 

 
 

Coach: nr.  Naam:  Lid 

van: 

 

De aanvoerder/leider verklaart door ondertekening dat bovenstaande gegevens juist zijn en genoemde spelers meespeelden. 
 

Naam aanvoerder/leider:   Handtekening:  
 
 
Dit deel van het formulier in te vullen na afloop van de wedstrijd, uitsluitend door de scheidsrechter.   
 thuis - uit  (alleen bij F- en E-jeugd) thuis - uit 

Uitslag wedstrijd: 

 

 

 

 -   Uitslag strafworpen:  -  
 
Bijzonderheden: 

 
Nr. Geen spelerskaart, wel legitimatiebewijs van Nr. Geen enkel legitimatiebewijs aanwezig van 

 Naam:   Naam:  

 Naam:   Naam:  
 
De wedstrijd werd door de scheidsrechter gestaakt in de ……. e minuut van de eerste / tweede * helft 

wegens ……………………………………………………………….. bij de stand van ………. - ……….. in het 

voordeel van  …………… 
 
Formele waarschuwing (gele kaart) gegeven aan: 

Nr.   Naam:  wegens:  (code 

invullen) 
Nr.   Naam:  wegens:  (code 

invullen) 
Nr.   Naam:  wegens:  (code 

invullen) 
 
Uit het veld gezonden (rode kaart):  

Nr.   Naam:  wegens:  (code 

invullen) 
Nr.   Naam:  wegens:  (code 

invullen) 
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Officials 

Scheidsrechter:  Nr:  Lid van:  

Assistent-scheidsrechter:  Nr:  Lid van:  

Juryvoorzitter  Nr:  Lid van:  

Schotklokbediener:  Nr:  Lid van:  

Tijd- & Scorewaarnemer:  Nr:  Lid van:  

Handtekening scheidsrechter:  Wedstrijd telt mee voor vereniging:  

 


