
 
Instructies halcie K.I.O.S. 

 
Bij wedstrijden van KIOS 1 en 2 is het bij het inspelen niet toegestaan dat anderen dan de spelers en 
coaches de zaal betreden. 
 
Het programma mag niet uitlopen. Indien een wedstrijd te laat begint, wordt deze, in overleg met de 
scheidrechter en de coaches, ingekort, zodat de volgende wedstrijd weer op tijd kan beginnen.  
 
Voor aanvang van de wedstrijd 
1. De halcie dient 30 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd aanwezig te zijn.  
2. De blauwe ‘halcie-tas’ en de sleutel van de ballenkast kunnen bij de bar opgehaald worden.  
3. Check of op het bord de kleedkamerindeling is vermeld, zo niet dan deze op het whiteboard vermelden.  

Deze indeling is standaard: 
▪ Gasten heren  Kleedkamer 1 
▪ Gasten dames Kleedkamer 2 
▪ KIOS heren Kleedkamer 3 
▪ KIOS dames Kleedkamer 4 

4. De sleutel van de ballenkast wordt beheerd door de halcie. De kast is tijdens de wedstrijden op slot! 
5. Er zijn maximaal 5 ballen uit de kast (let op het juiste formaat: K3 voor F-pupillen, K4 voor E- en D-

Pupillen, K5 voor overige). Indien er drie eenvakswedstrijden gespeeld worden mogen er 6 ballen uit de 
kast (voor elk team 1). 

6. Zet het scorebord aan en check of de kabels zijn aangesloten.  
7. Stel de klok in. Volg hierbij de aanwijzingen op het toetsenbord (zie ook handleiding in de tas/map).  

Op het wedstrijdschema in de tas/map zie je hoelang er gespeeld wordt en wanneer gewisseld wordt.  
8. Ontvang de scheidsrechter, geef hem/haar (+ eventuele partner) een consumptiebon en wijs hem de 

kleedkamer (Wees gastvrij!). Dit geldt ook voor een eventuele beoordelaar of begeleider van de 
scheidsrechter.  

9. Overleg met de scheidsrechter of de klok uit moet lopen of dat gestopt moet worden bij 1 minuut (bij 
wedstrijden in het wedstrijdkorfbal is dit in principe standaard, voor seizoen 2017/2018 dus bij KIOS 2, 3 
en B1). 

 
Tijdens de wedstrijd 
1. Houd de stand en de tijd bij. 

a) In de volgende situaties wordt de klok stil gezet: 
op aangeven van de scheidsrechter bij het aangeven door hem/haar met het 
scheidsrechtersgebaar: de arm, waaraan een stopwatch wordt gedragen, omhoog 
steken en met de andere hand aangeven dat de tijd wordt stilgezet, zie hiernaast. 

b) De klok wordt weer in werking gezet, wanneer de scheidsrechter het spel met een 
fluitsignaal hervat en eenzelfde gebaar maakt. 

 
2. Zorg voor orde in de hal:  

• De toestellenberging is verboden terrein (i.v.m veiligheid en rust tijdens de wedstrijd). 

• Op de tribune wordt niet met ballen gespeeld. 

• Er wordt niet warmgelopen in de zaal. Dit kan wèl in de gang. 
Spreek mensen, die zich hier niet aan houden, hierop aan!  

 
Na de wedstrijd 
1) Stel de klok in voor de volgende wedstrijd. 
2) Na de laatste wedstrijd van de dag: 

a) Ruim het korfbalmateriaal op of zie erop toe dat dit gebeurt. 
b) Controleer of de toestellenberging (sluit de gordijnen) en de tribune netjes achtergelaten zijn en 

controleer of er geen ballen van KIOS liggen. 
c) Doe de ballenkast op slot en breng de sleutel naar de bar. 
d) Ruim het kantoortje op, doe de gordijnen dicht en het licht uit. 
e) Breng de ‘halcie-tas’ naar de bar. 

 
Algemeen 
1) Draag je werk over aan je opvolger, wanneer je niet tot de laatste wedstrijd dienst hebt. 
 
 
Succes en bedankt voor de medewerking. #SAMENZIJNWEKIOS 


