
 

 

Vacature vrijwilliger CTZ (Commissie Technische Zaken) 

- Schotklokbediener en tijd-scorewaarnemer  
 
SCO/MOTIP DUPLI  speelt met zowel het 1ste als het 2de team in de zaal met een schotklok. De 

schotklokbediener, de tijd- en scorewaarnemer en de juryvoorzitter hebben VIP plaatsen bij de 

wedstrijd, nl. achter de jurytafel. Jullie samen zorgen voor een eerlijk verloop van de wedstrijd. 

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

Schotklokbediener 
De schotklokbediener zorgt ervoor dat wanneer de bal de korf raakt de schotklok weer terugspringt 
naar 25 seconden. Hiernaast zijn er andere spelsituaties waardoor de schotklok wordt stop gezet of 
weer terugspringt naar 25 seconden.  
 
Tijd-/scorewaarnemer 
De tijd-/scorewaarnemer zorgt voor de tijdklok. Tijdens de zuivere speeltijd ben je verantwoordelijk 
dat de tijd bij elk fluitsignaal stop wordt gezet. Bovendien houd je de doelpunten bij op het 
scorebord.  
 
Wij zoeken 
Voor beide functies zoeken we vrijwilligers vanaf 16 jaar. Een juiste bediening van de schotklok en 
het tijd-scorebord is van belang. Samen met de arbitrage en de juryvoorzitter zorg je voor een 
eerlijke verloop van de wedstrijd. 
 
Geen ervaring? Uiteraard verzorgen wij een opleidingsavond én gaan we oefenen in de praktijk. 
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 één van 
bovenstaande functies wellicht iets voor jou.  
  

Tijdsbesteding: 
Gedurende het seizoen word je ingepland voor een ±3 wedstrijden. Omdat we niet altijd een beroep 
kunnen (en willen) doen op dezelfde personen, zoeken we een groep van 14 personen die in hun 
vrije tijd de schotklok willen bedienen en/of de tijd- en scorewaarneming op zich willen nemen. En 
dat in een competitie die slechts 14 weken duurt…! 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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