
Fair Play 

Ook dit jaar is er weer de 'Fair Play Cup’. Tijdens het toernooi is deze Fair Play Cup 

te verdienen. Alle teams, maar ook hun begeleiding en supporters worden tijdens het 

toernooi beoordeeld op hun gedrag tijdens, voor en na de wedstrijden die zij spelen.  

 

De spelleiders geven elk team na elke wedstrijd een cijfer en ook de organisatie 

beoordeelt elk team op basis van onderstaande punten: 

• Voor en na de wedstrijd geven de spelers de tegenstander en de spelleider 
een hand. 

• Het team en de begeleiders zijn goed op de hoogte van de spelregels. 

• Toon respect voor en sportiviteit naar je mede- en tegenstander, supporters 
en de spelleider in woord en gebaar; iedereen mag meedoen!  

• Ouders/toeschouwers en begeleiders geven het goede 
voorbeeld, ze moedigen op een positieve en sportieve 
manier aan. 

• De teams zijn verantwoordelijk voor het 
schoonhouden en -maken van het speelterrein en de 
kleedkamers 

• We nemen gezond eten en drinken tot ons 
 

De school die gemiddeld per wedstrijd het beste scoort 

in dit klassement zal de 'Fair Play Cup’ ontvangen. 

 

 

 

 

 

 

  



Toernooireglement 

➢ De wedstrijden worden gespeeld volgens de spelregels die ook 

door de korfbalbond zijn opgesteld. 

 

➢ Alle ploegen dienen op tijd en op het juiste veld aanwezig te 

zijn. 

 

➢ Begin-, wissel- en eindsignaal worden centraal geregeld. 

 

➢ Wedstrijden duren 2 x 6,5 minuten zonder rust. 

 

➢ Groep 3 en 4 spelen op een korf van 2,50 meter. 

Groep 5, 6, 7 en 8 spelen op een korf van 3,00 meter. 

 

➢ Een team bestaat uit 4 spelers waarvan minimaal 2 meisjes. Het is wel 

toegestaan om een meisje als jongen te laten spelen, maar niet andersom. 

 

➢ Wisselen is alleen tijdens het wisselmoment (na 6,5 minuten) toegestaan of in 

het geval van een blessure met toestemming van de scheidsrechter. Alleen 

spelers van het eigen team mogen meespelen. 

 

➢ Na het wisselsignaal (na 9 minuten) wisselen de teams van korf. 

 

➢ De uitslagen worden alleen door de scheidsrechters gemeld bij het 

wedstrijdsecretariaat. 

 

➢ Puntentelling: winst = 2 punten, gelijk = 1 punt en verlies = 0 punten. 

 

➢ Eindigen meerdere teams met een gelijk aantal punten in de poule, dan is het 

doelsaldo bepalend (voor- minus tegendoelpunten), is dat ook gelijk dan is het 

onderlinge resultaat doorslaggevend. Geeft ook dit geen uitsluitsel, dan 

worden er strafworpen genomen door 4 spelers van elk team.  

 

➢ Is er aan het eind van de finale om de 3e en 4e plek, 5e en 6e plek of 7e en 8e 

plek een gelijke stand, dan worden er direct strafworpen genomen door de 

laatste 4 spelers en speelsters die bij het eindsignaal in het veld staan. 

 

➢ Is er aan het eind van de finale om de 1e en 2e plek een gelijke stand, dan 

wordt er eerst een verlenging gespeeld van 2 x 3 minuten. Is daarna de stand 

nog steeds gelijk, dan worden er strafworpen genomen door de 4 spelers en 

speelsters die bij het eindsignaal in het veld staan. 

 

  



De belangrijkste korfbalspelregels 

➢ De bal moet van boven door de korf vallen. 

 

➢ Tijdens de rust (wisselmoment) is het wisselen. Er wordt van korf gewisseld, 

beide partijen gaan nu dus op de andere korf scoren. Tijdens het 

wisselmoment is er ook de mogelijkheid tot het wisselen van spelers. 

 

➢ Voor groep 5 t/m 8: Niet schieten / doelen als je wordt verdedigd. Verdedigd 

is als de verdediger met 1 of 2 handen omhoog staat, ongeveer 50 cm. van je 

af. 

 

➢ Voor groep 3 en 4: Schieten / doelen mag altijd. Het maakt niet uit of je 

verdedigd wordt. 

 

➢ De bal is uit wanneer hij de lijnen raakt of de grond 

buiten het speelveld heeft geraakt. 

 

➢ Een jongen mag geen meisje verdedigen en een meisje 

geen jongen. Dit geldt dus niet voor groep 3 en 4, 

want zij mogen verdedigd schieten. 

 

➢ De tegenstander krijgt ook een spelhervatting als je 

o De bal met je voeten raakt; 

o Loopt met de bal; 

o Slaat naar de bal; 

o Duikt naar de bal; 

o Een duw geeft aan je tegenstander; 

o Tegen de paal aan duwt of de paal vasthoudt. 

 

➢ In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding. 

 

 


