
SECRETARIS & TIJDWAARNEMER 
bij U.S. Handbal 

 
 
De secretaris en de tijdwaarnemer hebben belangrijke taken bij een goed verloop van handbalwedstrijden: zij 
ondersteunen de scheidsrechter(s) en zijn als zodanig een verlengstuk van de scheidsrechter(s). Bespreek van 
tevoren met elkaar en de scheidsrechters wie welke taak op zich gaat nemen en lees onderstaand goed door. 
 
Op de wedstrijdtafel dient aanwezig te zijn: 

 Fluit 
 Schrijfgerei 
 Stopwatch (op telefoon) 
 1 Scorekaart om de score bij te houden 
 1 Scorekaart om de straffen bij te houden 
 Reserve-bal 

Het is niet toegestaan tijdens de wedstrijd van secretaris of tijdwaarnemer te wisselen! 
Het is niet toegestaan tijdens de wedstrijd de wedstrijdtafel te verlaten! 

TAKEN SECRETARIS: TAKEN TIJDWAARNEMER: 

 Controleert de digitale wedstrijdformulieren  Bijhouden speeltijd, time-outs en tijd van 
tijdstraffen op scorekaart 

 Houdt de score bij op de scorekaart  Geeft rust- en eindsignaal (d.m.v .zoemer) 
 Controleert of spelers, die na aanvang van de 

wedstrijd arriveren, op het wedstrijdformulier 
zijn vermeld 

 Geeft aan wanneer tijdelijk uitgesloten spelers 
weer mee mogen spelen 

 Controleert aantal spelers en officials in 
wisselzone  Geeft signaal bij einde team time-out 

 Houdt toezicht juiste wijze van wisselen van 
spelers 

 Controleert aantal spelers en officials in 
wisselzone 

 Houdt toezicht op het gedrag van spelers en 
officials tijdens de wedstrijd 

 Houdt toezicht op het gedrag van spelers en 
officials tijdens de wedstrijd 

 Vermeldt na afloop relevante gegevens op 
DWF 

 Houdt toezicht juiste wijze van wisselen van 
spelers (bij foutief direct wedstrijd 
onderbreken) 

 

BELANGRIJKE ZAKEN M.B.T. DE TIJD: 
o  Indien de wedstrijdtafel affluit, moet ook direct de tijd worden stopgezet (zowel de evt. meelopende 

stopwatches als de elektronische klok). 
o  Als de scheidsrechter een time-out aangeeft, moet direct de tijd worden stopgezet. 
o  Een tijdelijke uitsluiting (2 of 4 minuten) gaat pas in als de scheidsrechter aanfluit voor hervatting van de 

wedstrijd. 
o Indien er gedurende een tijdelijke uitsluiting een andere speler ook een tijdelijke uitsluiting krijgt, moet 

de tijd worden stopgezet. De klok gaat pas weer lopen als de scheidsrechter aanfluit voor hervatting van 
de wedstrijd. 

o  Maak duidelijke afspraken met de scheidsrechter over de tijd, de tijdklok en affluiten. 

o  Wanneer er geen elektronische klok aanwezig is heeft de tijdwaarnemer de verantwoordelijkheid voor 
het geven van het rustsignaal en het eindsignaal en moet hij of zij de team official over de gespeelde tijd 
of de nog te spelen tijd informeren, in het bijzonder na een time-out.  

 

TEAM TIME-OUT (GROENE T-KAART): 
o  Maximaal 3 time-outs per team van 1 minuut, per speelhelft maximaal 2 per team.  

Maximaal 1 time-out per team in de laatste 5 minuten. Tip: maak aantekening van time-outs. 
o  Wordt aangevraagd door de groene kaart met T op de wedstrijdtafel te leggen en kan alleen wanneer 

dat team in balbezit is: time-out wordt onmiddellijk toegekend door de tijdwaarnemer d.m.v. fluiten.  
o  Mocht het team het balbezit verliezen voordat de tijdwaanemer fluit, wordt de groene kaart aan de team-

official teruggeven. 


