
 

 

Vacature vrijwilliger CTZ (Commissie Technische Zaken) 

- Juryvoorzitter  
 
SCO/MOTIP DUPLI  speelt met zowel het 1ste als het 2de team in de zaal met een schotklok. Daarnaast 

worden de scheidsrechter en grensrechter geassisteerd vanaf de zijlijn door de juryvoorzitter. Samen 

met de schotklokbediener, de tijdwaarnemer heeft de juryvoorzitter VIP plaatsen bij de wedstrijd, nl. 

achter de jurytafel. Als juryvoorzitter ben je het aanspreekpunt voor arbitrage en coaches en je 

registreert tijdens de wedstrijd o.a. de wissels en time-outs van de teams. Samen met de arbitrage,  

de schot- en tijdklokbediening zorg je voor een eerlijk verloop van de wedstrijd. Als voorbereiding volg 

je 1 avond een cursus die door de KNKV georganiseerd wordt en door de club wordt betaald. 

+ ALTIJD EEN VIP PLAATS BIJ DE WEDSTRIJDEN VAN SCO/MOTIP DUPLI 1 EN SCO/MOTIP DUPLI 2! 

 Wij zoeken:
Ben je een enthousiaste ouder/verzorger (ook zonder korfbalverleden), of juist een actief of 
voormalig speler/scheidsrechter, en wil je graag af en toe dicht op de wedstrijd zitten, dan is de 
functie juryvoorzitter iets voor jou. Ieder seizoen zijn we op zoek naar een groep vrijwilligers die 
afwisselend de rol van juryvoorzitter op zich willen nemen. Geen ervaring? Uiteraard verzorgen wij 
een opleidingsavond én gaan we oefenen in de praktijk.  
 

 Tijdsbesteding
Gedurende het seizoen word je ingepland voor ± 2 wedstrijden. Omdat we niet altijd een beroep 
kunnen (en willen) doen op dezelfde personen, zoeken we nog 4 personen die ook het certificaat 
juryvoorzitter willen halen. Met 8 gecertificeerde personen kunnen we iedereen ongeveer 2 
wedstrijden per seizoen inplannen. En dat in een competitie die slechts 14 weken duurt…! Voor het 
aankomende zaalseizoen zijn al 4 personen bereid om als juryvoorzitter plaats te nemen achter de 
jurytafel. Durf jij ook aan te sluiten? Stuur dan een mail naar markvveen@hotmail.com of bel 06-
28776055 (Mark van Veen). 
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