
Aan de Halwachten
LEES DIT VOOR AANVANG VAN DE HALWACHT 
GOED DOOR!!!

HALCOMMISSIE BURGUM

Als Halwacht heb je een aantal belangrijke taken om ervoor te zorgen dat de wedstrijden een 
goede doorgang vinden. Deze taken bestaan uit:

1. toezicht houden op het gebruik van de hal:
 tijdig plaatsen en vervangen van het materiaal
 toezicht op het gebruik van de was- en kleedruimtes
 controle op gebruikt schoeisel
 ordehandhaving in de hal

2. bediening elektronische tijdwaarneming en scorebord
3. entreecontrole/verkoop toegangskaarten
4. ontvangst scheidsrechter
5. oplossing van de problematiek bij niet-opkomen van scheidsrechters.

Om deze reden is het noodzakelijk dat de halwacht uit minimaal twee personen bestaat, 
waarvan in ieder geval één meerderjarig is.

Halwachten dienen minimaal een half uur voor aanvang van de eerste wedstrijd aanwezig te 
zijn. De eerste halwacht haalt de ballen (2 stuks K4 en 2 stuks K5) op van achter de bar en 
de grijze bak met benodigdheden voor het uitoefenen van de halwacht. In deze grijze bak 
zitten ondermeer:
 het wedstrijdprogramma
 een reservefluitje en reserveset gele en rode kaart, te gebruiken als de scheidsrechter 

deze vergeten heeft
 de kas van de Halcommissie, te gebruiken voor de verkoop van toegangskaarten. In de 

kas zitten lootjes voor de entreeheffing (dit zijn eigenlijk de “toegangskaarten”, een aantal 
seizoenskaarten en wisselgeld (€ 25)

 extra lootjes (“toegangskaarten”), te gebruiken als de lootjes in de kas op zijn
 strafformulieren (te gebruiken bij rode kaarten, staking van wedstrijden e.d.)
Bewaar ballen die op het moment van de wedstrijd niet gebruikt hoeven te worden (zoals de 
K5-ballen bij een F-pupillenwedstrijd) altijd in het reportagehok. Bedenk dat een 
zoekgeraakte bal duur is en door jouw vereniging moet worden betaald!

De halwacht duurt tot en met het opruimen van de materialen na afloop, dat houdt tevens 
in: het opbergen van de korven in de daarvoor beschikbare houders aan de muur en het 
terugbrengen van de ballen en de grijze bak achter de bar.

Specifieke toelichting op de taken van de halwacht:

1. Ordehandhaving in de zaal

Wanneer in de zaal een wedstrijd wordt gespeeld, is het voor andere ploegen of wisselspelers 
niet toegestaan in de hoek van de zaal in te schieten of warm te lopen. Inschieten kan 
tussen de wedstrijden en in de rust; warmlopen in de gang.
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2. Bediening elektronische tijdwaarneming en scorebord

Voor de wedstrijdduur, veldafmetingen, balsoort en dergelijke: zie de spelbepalingen in deze 
map.

In principe heeft de scheidsrechter altijd recht op het zelf geven van het eindsignaal, dus 
dient de klok op 1 minuut voor het einde van de speeltijd stilgezet te worden (tenzij de 
scheidsrechter heeft aangegeven hier geen prijs op te stellen). De klok dient ook stilgezet te 
worden als de scheidsrechter dit duidelijk aangeeft.

De tijdwaarneming en het scorebord geschiedt vanuit het reportagehok. Gedurende de 
wedstrijden hebben alleen de zaalwachten toegang tot deze ruimte!

Het is van belang dat het wedstrijdprogramma qua aanvangstijden goed wordt nageleefd. 
Zorg ervoor dat elke wedstrijd op tijd begint. Houd daarom de pauzes zo kort mogelijk, door 
na 3 minuten rust alvast de ploegen en de scheidsrechter op te roepen om aan de tweede 
helft te beginnen (via de zoemer van het scorebord). Als het nodig is, moet de tweede helft 
van de wedstrijd worden ingekort, zodat de volgende wedstrijd op tijd kan beginnen. Deel dit 
vooraf of in de rust duidelijk mee aan de scheidsrechter.

3. Entreecontrole/Verkoop toegangskaarten

De volgende tarieven gelden voor het seizoen 2010/2011:
 seizoenkaart € 7,50
 losse toegangskaarten 2e klasse en reserve 1e klasse € 1,50

(Quick’21 1, V en V 1 en 2)

Jeugd tot en met 17 jaar heeft vrij toegang, alsmede houders van een geldige KNKV-
legitimatie met pasfoto en de partner of begeleider van de scheidsrechter.

De kaartverkoop dient bij de schuifdeuren te geschieden en niet vanuit het 
reportagehok! De schuifdeuren dienen hierbij zodanig geopend te zijn dat men niet 
ongezien langs de kaartverkoop kan glippen, dus niet volledig open maar voor ongeveer een 
kwart.

5. Niet-opkomen scheidsrechter

Indien bij afwezigheid van de scheidsrechter geen andere scheidsrechter bereid is de 
wedstrijd te leiden, dient de halwacht te overleggen met de aanvoerders van beide ploegen 
om gezamenlijk een ander lid van het KNKV de wedstrijd te laten leiden. Als op het 
vastgestelde aanvangstijdstip geen overeenstemming is bereid, wijst de halwacht een lid van 
het KNKV, dat bereid is de wedstrijd te leiden – of indien noodzakelijk: zichzelf – aan als 
scheidsrechter. De wedstrijd moet altijd gespeeld worden!

Tot slot
De halwachten dienen altijd de aanwijzingen van de halbeheerder op te volgen. Hij of 
zij heeft altijd de bepalende stem!


