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 Artikels          

Artikel 1. De wedstrijden worden gespeeld volgens de officiële reglementen van het KNKV en de 
officiële spelregels van het IKF, tenzij hieronder anders is bepaald. 

  
Artikel 2. De deelnemende ploegen worden in twee poules ingedeeld. Deze indeling wordt door 
de regelingscommissie door loting bepaald. In de poules wordt volgens het z.g. halve  competitie 
systeem gespeeld, d.w.z. alle ploegen ontmoeten elkaar een keer. 
 
Artikel 3. De wedstrijdduur bedraagt 2x 15 minuten (na exact 15 minuten wordt er van functie 
gewisseld, dus niet na 2 doelpunten) met een pauze van één minuut, waarbij de scheidsrechter 
45 seconden na afloop van de eerste speelhelft door middel van een fluitsignaal aangeeft dat 
beide ploegen zich weer dienen op te stellen. Na de eerste speelhelft wordt er van korf (= 
speelrichting) gewisseld, zodat de spelers en speelsters gedurende de gehele wedstrijd in 
hetzelfde vak blijven spelen. Let wel de speelduur zoals hier benoemt in het 8 en 4 korfbal is 
een indicatie en wordt bepaald door de poule indeling en het aantal te spelen wedstrijden.   
 
Artikel 4. De eerstgenoemde ploeg wordt als ontvangende ploeg aangemerkt, Deze ploeg heeft 
de vak keuze, stelt als eerste haar spelers en speelsters op en neemt de beginworp. Bij de 
finalewedstrijden stelt de scheidsrechter door loting vast welke ploeg als ontvangende ploeg 
wordt aangemerkt. 
  
Artikel 5. De spelers en speelsters van beide ploegen en de scheidsrechter dienen een minuut 
voor het aanvangstijdstip van de wedstrijd opgesteld te staan. 
 
Artikel 6. Specifieke spelgegevens: 
Balnummer  

8 G-Korfbal: 
bal nummer 5  

Paalhoogte  3,50 meter  
Veldafmeting  40 bij 20 meter  
Verhouding dames <> heren  4 spelers en 4 speelsters  

De sekseverdeling mag niet worden 
losgelaten!  

Spelerswissels  Maximaal 4 spelerswisselingen. Een 
eenmaal vervangen speler of speelster 
mag niet worden terug gewisseld. 
 
 
4 G-Korfbal 
Uitzonderingen bij het 4 korfbal   
Balnummer: 5  
Paalhoogte: 3.50 meter  
Veldafmeting: 24 bij 12 meter  
Korven op 6 meter van de achterlijn  
Speelduur: 2 x 10 minuten (na 10 
minuten wisselen van korf) 
 

Artikel 7. De eindrangschikking wordt vastgesteld volgens het bepaalde in ‘Rangordebepaling’ 
  
Artikel 8. Bij finalewedstrijden stelt de scheidsrechter door loting vast welke ploeg de vak keuze 
heeft en de beginworp neemt.  
Eindigt een finalewedstrijd na het verstrijken van de speeltijd van 2x 10 minuten in een gelijk 
spel, dan wordt de wedstrijd met 2x 5 minuten verlengd met een pauze van maximaal één 
minuut, waarbij de scheidsrechter 45 seconden na afloop van de eerste speelhelft van de 
verlenging door middel van een fluitsignaal aangeeft dat beide ploegen zich weer dienen op te 
stellen.  
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De verlenging begint zo snel mogelijk na een pauze van maximaal drie minuten. De spelers blijven 
gedurende deze pauze op het speelveld. De verlenging wordt begonnen in de vak opstelling 
waarin de wedstrijd is begonnen.  
 
Met inachtneming van de spelersvervangingen die in de normale speeltijd of in de pauze na 
beëindiging van de normale speeltijd hebben plaatsgevonden, wordt de verlenging begonnen in 
de beginopstelling van beide ploegen. 
  
De verlenging wordt begonnen in dezelfde richting als de eerste helft van de normale speeltijd 
van de wedstrijd. Na de eerste speelhelft wordt er van korf (= speelrichting) gewisseld, zodat de 
spelers en speelsters gedurende de gehele wedstrijd in hetzelfde vak blijven spelen. 
  
Indien de stand na verlenging nog of wederom gelijk is, worden strafworpen genomen (zie 
hiervoor Rangordebepaling punt 7). 
 
Artikel 9. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de door het Algemeen 
Bestuur aangewezen Technisch Gedelegeerde Korfbal na overleg met de wedstrijdleiding.  
 

 Rangordebepaling  
 
1 De rangorde van de ploegen na de poulewedstrijden wordt bepaald aan de hand van het aantal 
behaalde wedstrijdpunten. De ploeg met het grootste aantal wedstrijdpunten geldt als hoogst 
geklasseerde.  
 
2 Indien twee ploegen met een gelijk aantal wedstrijdpunten eindigen.  
a. Indien twee ploegen met een gelijk aantal wedstrijdpunten eindigen is het resultaat van de 
onderlinge wedstrijd bepalend voor de rangorde.  
 
b. Indien 2a niet tot een beslissing leidt wordt de rangorde bepaald middels het doelsaldo over 
alle poulewedstrijden. De ploeg met het grootste doelsaldo over de poulewedstrijden geldt als 
hoogst geklasseerde.  
 
c. Indien er na toepassing van 2b nog geen verschil is ontstaan geldt de ploeg met het grootste 
aantal gescoorde doelpunten in de poulewedstrijden als hoogst geklasseerde.  
 
d. Indien er na toepassing van 2c nog geen verschil is ontstaan wordt de rangorde bepaald 
middels het nemen van strafworpen zoals omschreven in artikel 7.  
 
3 Indien drie ploegen met een gelijk aantal wedstrijdpunten eindigen.  
a. Indien drie ploegen met een gelijk aantal wedstrijdpunten eindigen is het aantal behaalde 
wedstrijdpunten van hun onderlinge wedstrijden bepalend voor de rangorde. De ploeg met het 
grootste aantal in de onderlinge wedstrijden behaalde wedstrijdpunten geldt als hoogst 
geklasseerde.  
 
b. Indien na toepassing van 3a de drie ploegen nog gelijk eindigen wordt de rangorde bepaald 
middels het doelsaldo over hun onderlinge wedstrijden. De ploeg met het grootste doelsaldo 
over de onderlinge wedstrijden geldt als hoogst geklasseerde. 
  
c. Indien er na toepassing van 3b nog drie ploegen gelijk eindigen geldt de ploeg met grootste 
aantal gescoorde doelpunten in de onderlinge wedstrijden als hoogst geklasseerde. 
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d. Indien ook na toepassing van 3c de drie ploegen gelijk eindigen wordt de rangorde bepaald 
middels het doelsaldo over alle poulewedstrijden. De ploeg met het grootste doelsaldo over de 
poulewedstrijden geldt als hoogst geklasseerde.  
 
e. Indien er na toepassing van 3d nog drie ploegen gelijk eindigen geldt de ploeg met het 
grootste aantal gescoorde doelpunten in de poulewedstrijden als hoogst geklasseerde. 
  
f. Indien er tussen de drie ploegen ook na toepassing van 3e nog geen verschil is  
ontstaan wordt de rangorde bepaald middels het nemen van strafworpen zoals omschreven in 
artikel 7.  
 
g. Indien er na toepassing van achtereenvolgens 3a t/m 3e in enig geval nog twee ploegen met 
een gelijk resultaat overblijven wordt hun volgorde bepaald door artikel 2 toe te passen.  
 
4 Indien vier ploegen met een gelijk aantal wedstrijdpunten eindigen.  
a. Indien vier ploegen met een gelijk aantal wedstrijdpunten eindigen is het aantal behaalde 
wedstrijdpunten van hun onderlinge wedstrijden bepalend voor de rangorde. De ploeg met het 
grootste aantal in de onderlinge wedstrijden behaalde wedstrijdpunten geldt als hoogst 
geklasseerde.  
 
b. Indien na toepassing van 4a de vier ploegen nog gelijk eindigen wordt de rangorde bepaald 
middels het doelsaldo over hun onderlinge wedstrijden. De ploeg met het grootste doelsaldo 
over de onderlinge wedstrijden geldt als hoogst geklasseerde.  
 
c. Indien er na toepassing van 4b nog vier ploegen gelijk eindigen geldt de ploeg met grootste 
aantal gescoorde doelpunten in de onderlinge wedstrijden als hoogst geklasseerde.  
 
d. Indien ook na toepassing van 4c de vier ploegen gelijk eindigen wordt de rangorde bepaald 
middels het doelsaldo over alle poulewedstrijden. De ploeg met het grootste doelsaldo over de 
poulewedstrijden geldt als hoogst geklasseerde.  
 
e. Indien er na toepassing van 4d nog vier ploegen gelijk eindigen geldt de ploeg met het 
grootste aantal gescoorde doelpunten in de poulewedstrijden als hoogst geklasseerde.  
 
f. Indien er tussen de vier ploegen ook na toepassing van 4e nog geen verschil is ontstaan wordt 
de rangorde bepaald middels het nemen van strafworpen zoals omschreven in artikel 7.  
 
g. Indien er na toepassing van achtereenvolgens 4a t/m 4e in enig geval nog drie ploegen met 
een gelijk resultaat overblijven wordt hun volgorde bepaald door artikel 3 toe te passen.  
 
h. Indien er na toepassing van achtereenvolgens 4a t/m 4e in enig geval nog twee ploegen met 
een gelijk resultaat overblijven wordt hun volgorde bepaald door artikel 2 toe te passen.  
 
5 Indien vijf ploegen met een gelijk aantal wedstrijdpunten eindigen.  
a. Indien vijf ploegen met een gelijk aantal wedstrijdpunten eindigen is het aantal behaalde 
wedstrijdpunten van hun onderlinge wedstrijden bepalend voor de rangorde. De ploeg met het 
grootste aantal in de onderlinge wedstrijden behaalde wedstrijdpunten geldt als hoogst 
geklasseerde.  
 
b. Indien na toepassing van 5a de vijf ploegen nog gelijk eindigen wordt de rangorde bepaald 
middels het doelsaldo over hun onderlinge wedstrijden. De ploeg met het grootste doelsaldo 
over de onderlinge wedstrijden geldt als hoogst geklasseerde.  
 
c. Indien er na toepassing van 5b nog vijf ploegen gelijk eindigen geldt de ploeg met grootste 
aantal gescoorde doelpunten in de onderlinge wedstrijden als hoogst geklasseerde.  
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d. Indien ook na toepassing van 5c de vijf ploegen gelijk eindigen wordt de rangorde bepaald 
middels het doelsaldo over alle poulewedstrijden. De ploeg met het grootste doelsaldo over de 
poulewedstrijden geldt als hoogst geklasseerde.  
 
e. Indien er na toepassing van 5d nog vijf ploegen gelijk eindigen geldt de ploeg met het grootste 
aantal gescoorde doelpunten in de poulewedstrijden als hoogst geklasseerde.  
 
f. Indien er tussen de vijf ploegen ook na toepassing van 5e nog geen verschil is ontstaan wordt 
de rangorde bepaald middels het nemen van strafworpen zoals omschreven in artikel 7.  
 
g. Indien er na toepassing van achtereenvolgens 5a t/m 5 e in enig geval nog vier ploegen met 
een gelijk resultaat overblijven wordt hun volgorde bepaald door artikel 4 toe te passen.  
 
h. Indien er na toepassing van achtereenvolgens 5a t/m 5e in enig geval nog drie ploegen met 
een gelijk resultaat overblijven wordt hun volgorde bepaald door artikel 3 toe te passen.  
 
i. Indien er na toepassing van achtereenvolgens 5a t/m 5e in enig geval nog twee ploegen met 
een gelijk resultaat overblijven wordt hun volgorde bepaald door artikel 2 toe te passen.  
 
6 Indien zes ploegen met een gelijk aantal wedstrijdpunten eindigen.  
a. Indien zes ploegen met een gelijk aantal wedstrijdpunten eindigen wordt de rangorde bepaald 
middels het doelsaldo. De ploeg met het grootste doelsaldo over de poulewedstrijden geldt als 
hoogst geklasseerde.  
 
b. Indien er na toepassing van 6a nog zes ploegen gelijk eindigen geldt de ploeg met het grootste 
aantal gescoorde doelpunten in de poulewedstrijden als hoogst geklasseerde.  
 
c. Indien er tussen de zes ploegen ook na toepassing van 6b nog geen verschil is ontstaan wordt 
de rangorde bepaald middels het nemen van strafworpen zoals omschreven in artikel 7.  
 
d. Indien er na toepassing van achtereenvolgens 6a en 6b in enig geval nog vijf ploegen met een 
gelijk resultaat overblijven wordt hun volgorde bepaald door artikel 5 opnieuw toe te passen. 
  
e. Indien er na toepassing van achtereenvolgens 6a en 6b in enig geval nog vier ploegen met een 
gelijk resultaat overblijven wordt hun volgorde bepaald door artikel 4 toe te passen.  
 
f. Indien er na toepassing van achtereenvolgens 6a en 6b in enig geval nog drie ploegen met een 
gelijk resultaat overblijven wordt hun volgorde bepaald door artikel 3 toe te passen. 
  
g. Indien na toepassing van achtereenvolgens 6a en 6b in enig geval nog twee ploegen met een 
gelijk resultaat overblijven wordt hun volgorde bepaald door artikel 2 toe te passen.  
 
7 Het nemen van strafworpen  
a. De scheidsrechter bepaalt welke korf voor het nemen van strafworpen wordt gebruikt.  
 
b. De scheidsrechter stelt door loting vast in welke volgorde de ploegen beginnen met het 
nemen van de strafworpen.  
 
c. De strafworpen worden genomen door acht spelers van elke ploeg. Bij finalewedstrijden zijn 
dit acht spelers die aan het eind van de verlenging in het veld stonden. Vervangingen van spelers, 
volgens de spelregels, zijn dan nog steeds toegestaan.  
 
d. Alleen de nemer van de strafworp, de scheidsrechter (en de assistent-scheidsrechter) mogen 
zich in het vak bevinden waar de strafworpen worden genomen. De overige spelers stellen zich in 
het andere vak op. Alle acht spelers van beid (alle) ploegen nemen om en om een strafworp.  
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e. De ploeg die de meeste doelpunten in de serie strafworpen verkrijgt is als hoogste geëindigd.  
 
f. Indien beide (alle ploegen) evenveel strafworpen hebben benut, neemt daarna steeds één 
speler van elke ploeg een strafworp. Deze speler moet behoren tot de groep die eerder een 
strafworp heeft genomen. Als deze spelers van beide (alle) ploegen scoren of deze spelers van 
beide (alle) ploegen de strafworp missen, wordt dit herhaald tot een beslissing is verkregen.  
 
g. Een speler komt niet aanmerking voor het nemen van een derde strafworp voordat alle spelers 
een tweede strafworp hebben genomen. Deze bepaling blijft ook van kracht indien meer dan 
drie series strafworpen nodig zijn.  

 Aanvullende bepalingen  
Voetbal  
Voetbal hoort niet bij korfbal. Als het opzettelijk gebeurt altijd voor fluiten.   
 
Lopen 
Met de bal in de hand lopen is niet toegestaan als dit voordeel teweegbrengt. Denk daarbij aan 
het verbeteren van de positie om te (kunnen) doelen.  
Er zijn echter momenten dat je als scheidsrechter het lopen niet moet bestraffen. Roep de speler 
of speelster dat hij/zij niet mag lopen. Leg het spel even stil en breng de speler terug naar de  
plaats waar met het lopen werd begonnen en hervat vanaf die positie het spel. Een doelpunt, 
ontstaan na lopen, wordt afgekeurd. Lopen om een betere schietkans te verkrijgen wordt echter 
wel bestraft! Lopen bij een "doorloop" wordt bestraft. Pas dit laatste enigszins ruim toe. 
(Positieverbetering of "echt”, zichtbaar een pasje te veel) 
  
Alleenspel  
Het is bij korfbal juist niet de bedoeling om alleen te spelen en daarmee samenspel te vermijden. 
Leg de spelers uit wat de bedoeling van het samenspel is.  
Lichamelijk contact tijdens het spel Alle vormen van lichamelijk contact, zoals duwen, 
vasthouden, slaan etc. moet direct en consequent worden bestraft ook als dit onopzettelijk 
gebeurt. Een vrije bal en daar waar van toepassing een strafworp. Bij herhaaldelijk lichamelijk 
contact de spelbegeleider er op aanspreken. 
  
Buiten het eigen vak spelen. Het komt regelmatig voor dat spelers de lijnen passeren en in het 
andere vak aan het spel willen deelnemen. De scheidsrechter zal het spel stil leggen en de 
verdwaalde speler door de spelbegeleider naar het juiste vak terug laten brengen. Een doelpunt 
wordt met vijf spelers in een vak NIET goedgekeurd als deze speler daadwerkelijk aan het spel 
deelneemt of heeft deelgenomen.  
 
Verdedigd doelen 
Consequent voor fluiten. Is bij iedereen meer dan bekend maar hierbij is het wel van belang of de 
speler de intentie heeft om te verdedigen. De intentie of inzet is belangrijker dan het bepalen 
van de afstand tussen de aanvaller en verdediger. Wel van belang is dat de positie van de 
verdediger altijd tussen korf en aanvaller moet zijn. 
  
Doelen na snijden 
Doelen na snijden is niet toegestaan. Fluiten kan maar in de wirwar van spelers is het niet altijd 
aan spelers uit te leggen dat er is gesneden. Een enkele keer snijden en doelen door een speler 
wordt niet bestraft.  
 
Een doelpunt, ontstaan na snijden, wordt echter wel afgekeurd "Doelen" na snijden wordt 
bestraft als er sprake is van herhaling door een zelfde speler/speelster of als blijkt dat een heel 
team (al dan niet bewust) herhaaldelijk doelt na snijden. De uitleg wordt aan de spelbegeleider 
overgelaten. De scheidsrechter attendeert hem/haar hierop. 
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Afstand bij strafworp / vrije bal  
Lees om te beginnen eerst art. 19 en 20 en leg dat maar eens uit.  
 
Bij een strafworp is het niet zo moeilijk om alle spelers op afstand te zetten. Bij een vrije bal in de 
aanval is dat wat moeilijker. Vier seconden......... Vergeet het maar. Gewoon de tijd laten nemen. 
Denken en handelen heeft tijd nodig. Geef die tijd. Onderling niet op afstand? Beperk u tot de 
kring rondom de nemer van de vrije bal Houdt daar de afstand aan van 2.50 meter. Vergeet dat 
ook de andere spelers onderling deze afstand in acht moeten nemen. Het duurt te lang en in no 
time loopt alles weer door elkaar heen. En moet de bal 2.50 meter gemeten over de grond 
hebben afgelegd Ook dat mag u tijdens deze wedstrijden vergeten.  
 
Spelbegeleiding reglement:  
# Elk team heeft 2 begeleiders(sters) die elk een vak voor hun rekening nemen. Een van hen is de 
coach, diegene wikkelt de administratie af en treedt op als gesprekspartner voor de 
scheidsrechter. Deze coach stelt zich voor aan de scheidsrechter.  
# Beide begeleiders(sters) mogen zich direct met de spelbegeleiding bezighouden en de spelers 
en speelsters in woord en gebaar sturen.  
# Beide begeleiders(sters) mogen het speelveld betreden, maar dienen binnen een strook van 
een meter van de zijlijnen te blijven.  
# Zij mogen op geen enkele wijze het spel belemmeren door de bal aan te raken of 
spelers/speelsters te hinderen.  
# Alleen met toestemming van de scheidsrechter mogen zij zich elders (binnen het speelveld) 
opstellen (blessures e.d.).  
 
 
 
  


