
 
 

 
 
 
 

Handjury bij schaatswedstrijden. 
 
De handjury bestaat uit 4 personen die met een stopwatch de tijden van de rijders meten (handtijd). 
Daarnaast wordt de tijd elektronisch gemeten (E.T.” Elektronische Tijdwaarneming”). 
Handtijden meten lijkt ondankbaar werk, maar soms faalt de techniek en dan is er dus geen E.T.  
Daarom is het heel prettig dat er handklokkers zijn. 
 
Om de bediening van de stopwatch uit te leggen, nemen we als voorbeeld een 500 m. rit. 
De rijders dragen een gekleurd wedstrijdbandje om de bovenarm. 
Meestal wordt er in een kwartet gestart. 
Eerste paar: Binnenbaan – Wit  /  Buitenbaan – Rood. 
Tweede paar: Binnenbaan – Geel  /  Buitenbaan – Blauw. 
(De lichte kleur rijdt dus in de binnenbaan!) 

 

Twee juryleden nemen één paar voor hun rekening. 
Deze twee juryleden klokken beide rijders. 
Daarbij kiest één jurylid de rijder van de binnenbaan, het andere jurylid kiest de rijder van de buitenbaan. 
 
      
 Van de stopwatches die op de Vechtse Banen in Utrecht                               
gebruikt worden, staat hiernaast een afbeelding.                                            B                                A 
 
De bediening gaat als volgt:                                                                              
 
De starter heft zijn rechterarm omhoog en schiet. 
Jij ziet een rood flitslampje en drukt de rechterknop A ( START) in.       
Wanneer “jouw rijder” de finishlijn (na 100 m.) passeert, dan druk       
je de linkerknop B in (LAP) Dit is dan de tussentijd op de 100 m.) 
De tijd staat bovenin het venster. Noteer die tijd ook op de lijst. 
Wanneer de snelste rijder van “jouw paar” de finish passeert, 

dan druk je weer de linkerknop B in. (LAP) 
De tijd staat weer bovenin.   
Wanneer de langzaamste rijder van “jouw paar” de finish passeert,   
dan druk je de rechterknop A (STOP) in. De tijd staat onderin. 
 
Nu heb je van beide rijders de eindtijd. 
Noteer bij elke rijder de bijbehorende tijd 
 
Met de linkerknop B zet je de meters weer op “O” (RESET). 
Klaar voor de volgende rit…………. 

 


