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Inleiding
Om te zorgen dat de kinderen met het Schoolkorfbal Toernooi een juiste en eerlijke wijze
korfbal met elkaar kunnen spelen, zullen ze in grote lijnen de algemene spelregels moeten
kennen. De minder belangrijke spelregels zal de scheidsrechter in de meeste gevallen
(oogluikend) toelaten. In de bijlage vindt u de algemene spelregels van de Nederlandse
korfbalbond KNKV. Naast deze algemene spelregels zijn er aanvullende spelregels gemaakt
om het voor elk kind/team zo eerlijk mogelijk te houden.
Wat is korfbal
Korfbal is in 1902 ontstaan toen schoolleraar Nico Broekhuysen in aanraking kwam met de
Zweedse sport ringboll. Broekhuysen zocht naar een spel dat een hele klas, met jongens en
meisjes gemengd, kon spelen.
Korfbal is een balsport dat zowel binnen als buiten gespeeld kan worden. De sport wordt
gespeeld op een veld met een afmeting van ca. 40 x 20 meter. Het veld bestaat uit 2 vakken,
een aanvalsvak en een verdedigingsvak. Korfbal wordt gespeeld met een bal die in een korf
moet worden gegooid die aan weerszijde van het veld staan. De hoogte van de korf is voor
verschillende leeftijdsgroepen verschillend. Voor de allerjongste is de korf bevestigd op 2
meter hoogte en dit loopt op tot 3,5 meter voor de senioren. Korfbal is een sport waar veel
techniek en in principe alle bewegingen samenkomen. Ook heeft het een bijzonder karakter
in de sportwereld omdat wereldwijd de enige gemengde teamsport is. Een team bestaat in
principe dan ook uit 4 herenspelers en 4 damesspelers.
Door binnen het team vrouwen tegen vrouwen te laten sporten en mannen tegen mannen,
maar wel iedereen alle verschillende rollen op zich kan nemen, wordt dit gemengde
samenspel mogelijk gemaakt. Korfbal is een spel waarin goed samengespeeld moet worden
en de bal overgegooid wordt. Een speler in balbezit mag niet lopen of dribbelen met de bal.
Het is echter wel toegestaan om van voet te wisselen terwijl je op dezelfde plaats blijft staan.
Na het afspelen van de bal kun je weer vrij bewegen over het speelveld. Deze manier van
spelen maakt dat alle spelers continu actief zijn en goed moeten kijken hoe hun medespelers
lopen en wat zij doen om zo de bal te kunnen ontvangen of weer af te kunnen spelen.
Korfbal is een sport die wereldwijd (75 landen!) steeds populairder wordt en in ledenaantallen
in Nederland bijvoorbeeld groter is dan handbal en basketbal. Korfbal heeft sportiviteit en
respect als DNA in de sport zitten en is dus uitermate geschikt voor iedereen die in sportieve
en veilige omgeving wil sporten.

Aanvullende uitleg t.b.v. Schoolkorfbal toernooi
1. De teams worden ingedeeld in leeftijdsgroepen tw. 3/4, 5/6 en 7/8. Ze spelen dus
tegen leeftijdsgenoten.
2. De korfhoogte is voor groep 3/4 2,5 meter, voor groep 5/6 3 meter en voor groep 7/8
3,5 meter.
3. De verdeling bij viertallen is twee meisjes/twee jongens (waar dit mogelijk is). Er
worden zo nodig met hesjes gespeeld om de sekseverdeling goed te houden.
4. Er mogen geen kinderen uit een hogere groep in het team meespelen dan uit de
groep waarvoor het team is ingeschreven.
5. Tijdens de wedstrijd mag er doorlopend gewisseld worden (wel op één punt
halverwege het veld; dus niet één speler eruit aan de verdedigende kant en snel een
andere speler erin aan de aanvallende kant).
6. Bij winst ontvangt het team twee punten, bij gelijkspel één en bij verlies nul punten.
7. Als er teams in een poule met een gelijk aantal wedstrijdpunten eindigen, telt het
doelsaldo. Is dit ook gelijk dan tellen de ‘voor’ doelpunten. Als het dan nog gelijk is,
worden door de acht spelers/speelsters van elk team om en om strafworpen
genomen. Indien na deze serie de stand nog gelijk is, dan een volgende serie, net
zolang tot er een beslissing valt.
8. Is na de reguliere speeltijd bij een finalewedstrijd de stand gelijk, wordt er door elk
team een serie van acht strafworpen om en om genomen. Daarna nog een gelijke
stand, dan weer een serie van acht strafworpen tot er een beslissing valt.
9. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.

LET OP: Dit jaar gaan we ook weer beach korfballen!
1. Alle groepen, dus 3/4, 5/6 en 7/8 spelen in één vak op het zand.
2. Er staan maar 4 spelers in het veld.
3. In één vak staan 2 korven en het spel gaat snel heen en weer. Er is dus geen apart
aanvals- en verdedigingsvak.
4. Op de beach geen schoenen en sokken aan. Dus met blote voeten in het zand.

