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Beste deelnemers van het 
Passende Woning Makelaardij 
Schoolkorfbaltoernooi 2022, 
 
op zaterdag 2 juli organiseert korfbalvereniging Rood-Wit het 38e Passende Woning 
Makelaardij Schoolkorfbaltoernooi voor de basisscholen uit Wezep en 
Hattemerbroek. Er doen dit jaar 31 teams mee van vier verschillende scholen. Het 
toernooi vindt plaats op Sportpark ‘Erica Terpstra’, Rondweg 1 te Wezep. De eerste 
wedstrijden starten om 9.00 uur en de prijsuitreiking van alle categorieën zal om 
12.45 uur plaatsvinden. 
De teams moeten een kwartier voor aanvang van hun eerste wedstrijd 
aanwezig zijn! De begeleider van het team dient zich dan te melden bij het 
wedstrijdsecretariaat. 
 
Het programma van het schoolkorfbaltoernooi vindt u online via 
www.tournify.nl/live/roodwitskb2022 of onderstaande QR code. Verderop in het 
programmaboekje vindt u een toelichting op het programma en een uitleg over het 
gebruik van tournify. 
 

 
 
Het toernooireglement en de spelregels in dit programmaboekje moeten ervoor 
zorgen dat alle teams weten wat er van hen verwacht wordt. 
U kunt dit programmaboekje tevens downloaden op www.roodwitwezep.nl.  
Na afloop van het toernooi zijn op deze site ook de foto’s en filmpjes te zien die deze 
dag gemaakt zijn. 
 
Verloren artikelen 
Naar verloren artikelen kan worden geïnformeerd bij het secretariaat van Rood-Wit 
tot 14 dagen na het toernooi. Daarna wordt de achtergebleven kleding aan een goed 
doel geschonken. Wilt u dit ook aan de leerlingen c.q. de ouders doorgeven? 
 
  

http://www.tournify.nl/live/roodwitskb2022
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Bereikbaarheid 
Er is maar een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar tijdens het toernooi. Wij 
adviseren u daarom om deze dag per fiets of lopend naar het sportveld te komen. 
Adres parkeerplaats: Amperestraat 36, 8091XX, Wezep. 
 
Overig 
Deelnemers kunnen gebruik maken van de kleedkamers in de Erica Terpstra Hal. 
We adviseren om de kinderen thuis hun sportkleding al aan te laten trekken. Laat in 
ieder geval geen spullen in de kleedkamer achter! 
Op het veld zal ruimte zijn voor partytenten die de school kan meebrengen. 
 
Wij wensen alle deelnemers en hun begeleiders 
een geslaagd en vooral sportief toernooi toe! 
 
Tot ziens op sportpark ‘Erica Terpstra’! 
 
Schoolkorfbalcommissie 
Eric Schoonhoven, Jiska van Boven, Rianne Bosch en David André – 06 28 71 26 23 
 
Goed Bezig Oldebroek 
Jan Willem Dijks – JDijks@oldebroek.nl - (038) 375 86 58  
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Korfbalvereniging Rood-Wit  
 
Korfbalvereniging Rood-Wit is een supergezellige 
sportvereniging. Bij Rood-Wit kunnen korfballers met 
meer en minder ervaring en van jong tot oud terecht om 
beter te worden in korfbal, samen in beweging te zijn of 
voor de gezelligheid. En gezelligheid kent de vereniging 
ook zeker! Naast de trainingen en wedstrijden worden 
namelijk ook nevenactiviteiten georganiseerd, zoals 
filmavonden, barbecues, kampen, feesten en 
teamuitjes.  
 

Naast de gezelligheid probeert 
Rood-Wit echter ook een 
vereniging van niveau te zijn en te 
blijven, met een vlaggenschip dat 
dit jaar gepromoveerd is naar de 
1e klasse! Ook de jeugdteams 
draaien mee op een goed niveau, 
ook de A1, B1 en C1 zullen 
volgend seizoen uitkomen in de 1e 
klasse.  

 
De korfbalvereniging heeft seniorenteams en jeugdteams in alle leeftijdscategorieën 
en kent daarnaast ook trainingsleden, een recreantenteam, een midweekteam en - 
voor de allerkleinsten - de KangoeroeKlup.  
 
De thuisbasis van Rood-Wit is sinds 2020 het prachtige sportpark ‘Erica Terpstra’, 
met prachtige kunstgrasvelden en een mooie, nieuwe en moderne sportkantine. 
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Goed Bezig Oldebroek 
 
Samen voor een gezonde en actieve leefstijl!  
 
Sinds 2012 zijn wij werkzaam binnen de gemeente Oldebroek. Wij werken binnen 
verschillende werkvelden (buurt, onderwijs, sport) en stimuleren hier de gezonde en 
actieve leefstijl. Dit doen wij met name bij kinderen en jongeren tot 19 jaar en 55-
plussers. 
 
Wij werken als team aan een structurele verbinding tussen (basis)scholen, buurten, 
sportverenigingen, bedrijven en instellingen. We zijn actief op alle basisscholen in de 
gemeente Oldebroek met onder andere gymnastieklessen, pauzeactiviteiten en 
investeren tijd in een gezonde(re) school. We proberen scholen, bedrijven, 
instellingen, buurten en sportverenigingen daar waar mogelijk te ondersteunen, 
versterken en motiveren op het gebied van bewegen en gezondheid. Hierbij 
proberen we duurzaamheid te waarborgen en uit te gaan van de eigen kracht van 
partijen. Dit alles om de gezonde keuze in onze omgeving leuker en makkelijker te 
maken.  
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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. 
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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 10 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 2 jongens en 2 meisjes. Het is wel toegestaan om een 

meisje als jongen te laten spelen, maar niet andersom. Als je spelers tekort 

komt mag het team aangevuld worden met spelers uit een lagere groep. 

 

➢ Wisselen is alleen tijdens het wisselmoment (na 10 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 10 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 

onderlinge resultaat bepalend. Is dat ook gelijk, dan is het doelsaldo (voor- 

minus tegendoelpunten) 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 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. 
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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, dichterbij de paal staat 

en 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 expres met je voeten raakt; 

o Loopt met de bal; 

o Slaat 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. 
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Programma en toelichting 
 
Het programma vindt u hier: www.tournify.nl/live/roodwitskb2022, of via de QR code. 
 

 
 
Toelichting programma groep 3 t/m 6 
De teams van de groepen 3 t/m 6 spelen per groep wedstrijden in 1 poule. Na het 
opmaken van de eindstand van de poule spelen de nummers 1 en 2 van elke poule 
om het kampioenschap van hun poule. De nummers 3 en 4 van elke poule spelen 
een wedstrijd om de 3e plaats. 
 
Toelichting programma groep 7 en 8 
In verband met een beperkt aantal opgaves van de groepen 7 heeft de organisatie 
besloten om groep 7 teams aan de competitie van groep 8 toe te voegen. In 2 poules 
gaan deze teams de strijd aan. Na het opmaken van de eindstanden in de poules 
spelen de nummers 1 en 2 van de poules halve finales om te bepalen wie het in de 
finale tegen elkaar opnemen voor het kampioenschap van groep 8. De verliezers van 
de halve finale nemen het tegen elkaar op voor de 3e plaats. Het beste groep 7 team 
ontvangt daarnaast ook de prijs voor het kampioenschap van groep 7. 
  
Uitleg tournify 
Je kunt tournify gebruiken via de link of download de app in de playstore. In de app 
kunt u de poule-indelingen, het wedstrijdprogramma, de uitslagen en standen van 
alle deelnemende teams zijn. Wanneer u een team favoriet maakt (klik op het 
sterretje) kunt u het programma van dit team in een oogopslag zien.  

  

http://www.tournify.nl/live/roodwitskb2022
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Plattegrond sportpark ‘Erica Terpstra’,  
 

 
 
Routebeschrijving 
Auto’s aanrijden via de Ampèrestraat (navigatieaders Ampèrestraat 36,8091XX 
Wezep). Fietsen aanrijden via Ampèrestraat of Willem de Zwijgerlaan. Ingang 
Rondweg is niet toegankelijk.  
 
Let op: parkeren beperkt mogelijk! Geadviseerd wordt om lopend of met de fiets te 
komen. 
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