
 
 

     Schoolkorfbal TOERNOOI  
 

 
   Woensdag 9 oktober 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toernooi-informatie 



 

 

 

Beste schoolkorfballers, 

 

Wij zijn blij dat we jullie ook dit jaar weer mogen verwelkomen op het 

schoolkorfbaltoernooi op sportpark De Klencke in Zuidlaren. Zijn jullie op de fiets 

gekomen, dan je fiets graag parkeren in de fietsenrekken voor de Zwet. In dit 

infoboekje vinden jullie het wedstrijdreglement en de spelregels. 

 

Het programma hebben wij dit jaar digitaal. Op de website www.tournify.nl/live/ritola 

kunnen jullie live het wedstrijdprogramma, de uitslagen en de standen volgen per 

team. 

 

We verzoeken alle leiders van de teams zich bij aanvang van het toernooi te melden bij 

de wedstrijdleiding, zodat eventuele bijzonderheden gecommuniceerd kunnen worden. 

Na afloop van het toernooi dienen alle ploegen zich af te melden. Er ligt dan voor alle 

deelnemers een verrassing klaar. 

 

Dit jaar ook de fairplaycup ! Wij vragen van alle teams voor een positieve houding naar 

elkaar en richting de scheidsrechter. Voor ieder wensen we een mooi, leuk en vooral 

succesvol schoolkorfbaltoernooi. Ben jij met je team het sportiefste en respectvolste 

school, dan wordt de fairplaycup beker aan jullie uitgereikt! 

 

We starten het toernooi om 14.30uur. Na de laatste ronde zal gelijk de prijsuitreiking 

zijn (ca. 17.00).  

 

We wensen jullie veel korfbalplezier! 

 

De organisatie, 

 

Teije Kraf 

Janice Liemburg  

Rienus Doedens 

Mariëlle van der Veen  

http://www.tournify.nl/live/ritola


 

 

Spelregels in het kort 

 

 Er mag niet worden gelopen met de bal. 

 Een jongen mag geen meisje verdedigen en vice versa (met uitzondering 

van groep 3 en 4; daar mag iedereen elkaar verdedigen)  

 Lijn = uit. 

 De bal mag niet uit de handen worden gepakt. 

 De bal mag niet worden aangeraakt met de voet. 

 Er mag niet worden geschoten wanneer het ‘verdedigd’ is: wanneer de 

verdediger tussen de korf en de schutter staat, waarbij de afstand tussen 

beide spelers maximaal een armlengte is en de verdediger zijn of haar 

hand(en) omhoog heeft (Deze regel geldt niet voor groep 3 en 4; die 

mogen ook schieten als er een verdediger voorstaat. Er mag bij groep 

3 en 4 niet twee keer achterelkaar door dezelfde speler op de korf 

geschoten worden). 

 Er mag alleen worden gewisseld wanneer het spel stil ligt (= wanneer de 

scheidsrechter heeft gefloten). Het aantal wissels is onbeperkt.  

 Bij groep 3 en 4 geldt de 10-secondenregel; een speler moet binnen 

10 seconden de bal overspelen naar een medespeler. 

 

 

Wedstrijdreglement 

 

Groep 3/4  Er wordt in 1 vak gespeeld, de verhouding jongens/meisjes is niet 

van toepassing omdat iedereen elkaar mag verdedigen. De 

wedstrijden duren 10 minuten.  

Groep 5/6 Er wordt in 1 vak gespeeld, door twee jongens en twee meisjes (als 

de samenstelling afwijkt wordt er met lintjes of hesjes gespeeld). 

De wedstrijden duren 10 minuten.  

Groep 7/8 Er wordt in twee vakken gespeeld, door vier jongens en vier 

meisjes (als de samenstelling afwijkt wordt er met lintjes/hesjes 

gespeeld). De wedstrijden duren 12 minuten. Na 6 minuten wordt 

er gewisseld van taak: de aanvallers worden verdedigers en de 

verdedigers worden aanvallers. De spelers blijven dus in hetzelfde 

vak staan.  

 

Begin- en eindtijd wordt centraal geregeld en omgeroepen. De wedstrijd begint en 

eindigt echter pas wanneer de scheidsrechter dit middels een fluitsignaal aangeeft.  

 

 

 

  



 

Het bepalen van de rangorde in de poules 

De eindrangschikking in de poules wordt bepaald door het aantal behaalde  

wedstrijdpunten. Is dit aantal bij twee of meer ploegen gelijk, dan is 

achtereenvolgens het resultaat van de onderlinge wedstrijd, het doelsaldo en het 

aantal door de ploeg gescoorde doelpunten beslissend. Is voor de bepaling van de 

eerste plaats dan nog geen beslissing bereikt, dan worden er door de betrokken 

ploegen 8 strafworpen genomen (door 8 verschillende personen). Indien dit alsnog 

een gelijke stand geeft, dan wordt er om en om een strafworp genomen, totdat er 

een team mist. Voor de winnaar van de poule staat een kampioensbeker klaar. 

 


