
Instructies halwacht korfbal  seizoen 2018-2019 
 
NB Als halwacht vervul je een officiële 
functie in de sporthal. 
 
1- Start 
Eerste halwacht van de dag 
1. Tijdig aanwezig zijn om te helpen met 

opstart 
2. Afstandsbediening scorebord en map 

met wedstrijdschema, uitleg scorebord, 
consumptiemunten en sleutel ballenkast 
ophalen bij de bar of het beheer 

3. Plaatsnemen aan het tafeltje bij de 
toegangsdeuren in verband met contact 
met scheidsrechters en publiek. 

 
Alle volgende halwachten: 
1. Op ingedeelde tijd aanwezig zijn en alles 

overnemen van voorgangers. 
 
 
2- Materiaal klaarzetten en 
wisselen  
Wedstrijdballen worden beheerd door de 
halwacht: 
1. Sleutel van ballenkast blijft in beheer bij 

halwacht. 
2. F-pupillen gebruiken K3 ballen. 
3. D en E pupillen K4 ballen. 
4. rest K5 ballen. 

 
NB. E en F pupillen 1 bal per team; rest 
maximaal 2 ballen per team. Ongebruikte 
ballen weer in ballenkast opbergen. 

 
 
 
 
Opstelling van de korven: 
1. De palen op standaard alleen gebruiken bij 

wedstrijden overdwars. 
2. De plopper om de gaten open te krijgen, hoort 

op de kar van de palen te liggen. 
3. Tijdsduur van de wedstrijden en paalhoogte 

staan vermeld op wedstrijdschema in map. 
 
3- Toezicht op zaal 
Verantwoordelijkheid halwacht: 
1. Consumpties en roken niet toegestaan. 
2. Geen warming-up met bal naast het veld. 
3. Toegang kleedkamers alleen voor spelers. 
4. Kinderen niet in de berging laten komen. 
5. Klachten over de temperatuur in de speelhal bij 

het barpersoneel melden. 
6. Bij problemen en/of dingen die stuk zijn, 

klachtenbriefje invullen (bij barpersoneel). 
7. EHBO-materiaal is in het EHBO-hok én bij het 

barpersoneel te verkrijgen. 
 

 
4- Ontvangst scheidsrechters  
1. De scheidsrechter meldt zich bij de halwacht. 
2. De scheidsrechter kan aangeven of de klok op 

1 minuut stilgezet moet worden of door mag 
lopen. 

3. Elke scheidsrechter krijgt een consumptiemunt 
aangeboden (ook voor elk van de halwachten is 
een consumptiemunt beschikbaar). 

 
 

 
 
 

5- Scorebord en tijdschema  
1. Er bevindt zich een uitlegkaart voor de 

bediening van het scorebord in de map 
2. Zorg ervoor dat er niet achtergelopen wordt 

op het wedstrijdschema. Geef tijdig aan bij 
de scheidsrechter als een snellere doorloop 
noodzakelijk is. 

3. Halwacht kan desnoods wedstrijden 
inkorten, natuurlijk in overleg met 
scheidsrechters.  

 
  
6- Opruimen 
Na de laatste wedstrijd: 
1. Alle ballen weer in de ballenkast opbergen. 
2. Korven weer op de juiste plaats in de 

berging. 
3. Alle rommel in de prullenbakken. 
4. Spelersbanken terug tegen de muur. 
5. Bediening scorebord en map inleveren 

achter de bar. Ook eventuele kas kun je 
daar in beheer geven 

 
 

Info via halwacht@kvmidfryslan.nl 

Beheer de Twine 
Petra Hoekstra 06 20098731 

Wedstrijdsecretaris KV Mid-Fryslân 
Frans van Vilsteren 06 13754475 


