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Vrijdag 17 januari 2020 

Sporthal de Hazelaar 
Adres: T.M. Kortenhorstlaan 6, 5244 GD Rosmalen 

11:45 – 14:00 uur 
 

  



Doelstelling: 
Na een lessenreeks van het spel korfbal komen de scholen bij elkaar voor een korfbaltoernooi. De 
kinderen nemen het op tegen leeftijdsgenoten van andere scholen. Meedoen is belangrijker dan 
winnen en plezier staat voorop! Ook leren de kinderen omgaan met winst en verlies. 
 
 

Puntentelling: 
Gooi je de bal door de korf dan krijg je 1 punt. Als je wil scoren moet je natuurlijk wel het recht van 
aanvallen hebben. Dit kan je halen in 1 van de vier hoeken (zie spelregels). Het team dat op het eind 
de meeste punten heeft wint de wedstrijd. 
 
Je kunt een wedstrijd winnen, verliezen of gelijkspelen. Voor een gewonnen wedstrijd krijgt het team 
2 punten, voor een gelijk spel krijgen allebei de teams 1 punt en als je verliest krijg je 0 punten.  
 
Elk team speelt 4 poulewedstrijden. De 2 teams met de meeste punten na 4 poulewedstrijden staan 
in de finale. Let op: het zijn 12 poules en er staan maar 2 teams in de finale. Het kan dus zijn dat je 
alle poulewedstrijden wint, maar niet in de finale staat. 
 
* Bij een gelijke stand kijken wij naar het doelsaldo. Is het doelsaldo gelijk dan kijken wij naar het 
aantal gescoorde doelpunten voor. Is dat ook gelijk dan loten wij een winnaar en dat team gaat naar 
de finale. 
 
** Bij een gelijke stand na 9 minuten in de finale dan gaan wij over tot strafworpen (zie spelregels). 
Het team dat na 3 worpen de meeste punten heeft is de winnaar. Als het aantal punten na 3 worpen 
gelijk is dan spelen wij door tot er een verschil is in het aantal punten. 
 
 

Begeleiders van teams: 
Taken van begeleiders: 

- Groepje op tijd bij het juiste veld (zie wedstrijdschema).  
- Wisselen van spelers. 
- Zorgen voor een leuke sfeer in het groepje. 

 
Scheidsrechters: 
 
Leerlingen uit het eerste leerjaar van de sportacademie KW1C komen ons helpen als scheidsrechter 
tijdens het korfbaltoernooi. De meeste scheidsrechters hebben nog niet veel ervaring in het fluiten 
van wedstrijden. Wij hopen dat jullie beslissingen van de scheidsrechters respecteren. Mocht je iets 
opvallen dan mag u dat melden bij de wedstrijdleiding. De wedstrijdleiding koppelt dit terug naar de 
scheidsrechter. Je kunt de wedstrijdleiding vinden bij de beheerders van de sporthal. Tijdens het 
korfbaltoernooi lopen er 3 begeleiders rond die de scheidsrechters helpen bij het fluiten.



Spelregels Korfbaltoernooi 2020 
 
Speelveld: 9x9 meter. Dat is de helft van een volleybalveld (gele lijnen in de 
gymzaal). De korfbalpaal staat midden in het vak. 
Korfhoogte: 3 meter. 
Spelers: 4 tegen 4.  
Tijd: 9 minuten per wedstrijd. 
Spelbegin: De wedstrijd start met een sprongbal. Uit beide teams mag 1 speler in 
het midden van het veld (dicht bij de korf) springen voor de bal. De twee spelers 
die springen voor de bal staan met een schouder tegen elkaar en kijken naar de 
scheidsrechter. De scheidsrechter gooit de bal recht omhoog en dan kan het spel 
beginnen. 
 
Spelregel video:  https://youtu.be/FNjLtWDgWHk 

 
Spelregels: 

• Kunnen de verdedigers de bal onderscheppen, dan moet het team eerst het recht van aanval halen 
voor ze mogen scoren. Bijvoorbeeld team A heeft de bal en het recht van aanvallen. Team B 
onderschept de bal. Voordat team B mag scoren moeten ze eerst het recht van aanval halen. Op het 
moment dat een speler van team B de bal in 1 van de 4 hoeken vangt heeft team B het recht van 
aanval. Team A probeert daarna een score van team B te voorkomen.  

• Verdedigers mogen niet in de vakken (hoeken) komen. 
• Na een doelpunt krijgt de tegenstander de bal uit in een hoek naar keuze. 
• Je mag niet lopen met de bal in je handen. De aanvallers proberen door overspelen in scoringspositie 

te komen en proberen te scoren. Als je loopt met de bal dan krijgt de tegenstander de bal uit in een 
hoek naar keuze. 

• Je mag wel pivoteren. Pivoteren is wanneer men met de bal in de handen met één voet op dezelfde 
plaats op de grond blijft staan en dat je terwijl met je andere voet daarom heen draait. 

• De mag de bal niet langer dan 10 seconden vasthouden. Doe je dat wel, dan is de bal voor de 
tegenstander op de plaats waar het gebeurt.  

• Wisselen mag zo vaak als je wil, op elk moment en ook terug wisselen mag.  
• Het is niet toegestaan om gedekt te doelen. Men spreekt van gedekt doelen als de verdedigende 

speler met één of beide armen omhoog tussen de aanvaller en de korf staat op armlengte afstand van 
de aanvaller met de bal in de handen. Als je wel gedekt schiet op doel en je scoort, dan krijgt de 
tegenstander de bal uit in een hoek naar keuze. Als je gedekt schiet en je mist, dan gaat het spel 
gewoon door. Dit is lastig te beoordelen voor een scheidsrechter en wij hopen dat jullie de beslissing 
van de scheidsrechters accepteren.  

• Dichterbij dan een armlengte afstand is niet toegestaan. Je mag dus niet te dicht op de aanvaller 
verdedigen. 

• Het is niet toegestaan om: 
o De bal met voet of been te spelen; 
o De bal met de vuist weg te slaan; 
o Probeer lichamelijk contact met een tegenstander tot het minimum te beperken; 
o Iemand weg te duwen, omver te lopen of te hinderen; 
o De bal uit de handen te slaan, trekken of lopen; 
o Vanuit een hoek waar je recht van aanval kan halen mag je niet scoren; 
o De paal te bewegen. 

• Bij overtreding van bovenstaande regels mag de tegenpartij een vrije worp nemen.  
o Deze wordt genomen in een hoek naar keuze en daarbij mag niet direct gedoeld worden. 

• Bij overtredingen waarbij een doelkans ontnomen wordt, mag de tegenpartij op 2,5 meter afstand 
van de korf een strafworp nemen. 

o Een strafworp mag wel direct gedoeld worden. 
o Een strafworp wordt genomen op 2,5 meter voor de paal. De plaats mag men zelf bepalen 

 

https://youtu.be/FNjLtWDgWHk
https://youtu.be/FNjLtWDgWHk


Plattegrond korfbaltoernooi 2020 Middag 
 

• Docenten melden zich met de begeleiders bij de tafel in de gang voor een korte uitleg en ze 
ontvangen van ons een programmaboekje. De deelnemende leerlingen mogen even wachten 
in het halletje bij de ingang. 

• Kijk goed waar jullie mogen omkleden. Alle jongens mogen links omkleden en alle meiden 
mogen rechts omkleden. Op de deuren van kleedkamers staan logo’s van scholen. 

• Spreek een plaats af in de zaal waar leerlingen zich melden na het omkleden. 
• Neem geen waardevolle spullen mee naar het toernooi. De kleedkamers gaan niet op slot! 
• WC in de kleedkamer en bij de ingang. 
• Let op: Niet eten en drinken in de sporthal!! Alleen in de kleedkamers of bij de ingang. 
• Zaal alleen betreden met zaalschoenen of overschoenen. Er staan overschoenen klaar bij de 

ingang van de gymzaal. 
• EHBO in het hok van de wedstrijdleiding. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdsplanning ochtend: 

Tijd: Activiteit: 
11:15 – 11:45 uur Aankomst scholen en klaarmaken om te starten. 

Begeleiders aanmelden in de gang (rechts naast de trap) 
11:45 – 13:24 uur Poule wedstrijden  
13:30 – 13:39 uur Finale op veld 4 
13:45 – 11:55 uur Prijsuitreiking op veld 5 en 6 
14:00 uur Einde toernooi, iedereen mag naar huis 



Poulewedstrijden Poule A t/m D (veld 1 t/m 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Poulewedstrijden Poule E t/m H (veld 5 t/m 8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Poulewedstrijden Poule i t/m L (veld 9 t/m 12) 
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Finale Wedstrijd 

 

 
Veld 

 
13:30 – 13:39 

 
Team met de meeste punten – Team met de op 1 na meeste punten 
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