
 

 

Aandachtspunten fluiten  

 Zorg dat je op tijd aanwezig bent, minimaal 15 min vooraf.  

 Meld jezelf vooraf bij (zaalwacht en) coaches van thuisploeg en tegenstander.  

 Elke ploeg rekent op een scheidsrechter die de wedstrijd benadert en leidt zoals jij dat ook 

van een scheidsrechter verwacht : serieus en fluiten voor overtredingen. 

 Benader de wedstrijd dus ook serieus , zorg dat je in sportkleding bent, liefst zelfs in korte 

broek en shirt ipv trainingspak (uitstraling !)  

 Bij de E – en F-jeugd wordt er op 3 velden tegelijk gespeeld; zorg dat je papier+pen oid bij je 

hebt om de stand bij te houden ! 

 Fouten maakt elke scheidsrechter, maar durf te fluiten.  

 Bij de  D, E en F-jeugd , wees helder en duidelijk. Kinderen hebben vaak niet door waarom je 

fluit en voor wie de bal is. Fluit niet te zacht, spreek luid en duidelijk, leg uit waarom je fluit.  

 Volg het spel van dichtbij, wees niet bang om ‘in de weg’ te lopen.  

 Regels zijn regels, ook bij de jeugd (C t/m F) mag je niet lopen met de bal, voetbal is voetbal, 

etc etc . Vanaf D-jeugd en hoger kun je vrije ballen geven.  

 Bij de jongste E-ploegen en F-jes fungeer je meer als spelleider dan als scheidsrechter, 

stimuleer spelers van beide ploegen actief om te gooien, vrij te lopen, geen overtredingen te 

maken etc.  

 De scheidsrechter heeft altijd gelijk, laat je niet beïnvloeden door coaches van tegenpartij of 

thuisploeg.  

 

Afwijkende spelregels E-jeugd 

 Bij de E-jeugd wordt 4Korfbal gespeeld; 4 tegen 4.  

 Tijdsduur 4 x 10 min, na 1e en 3e kwart 1 min time-out  

 1e en 3e kwart neem thuisploeg de bal uit, 2e en 4e kwart de uitploeg (om en om dus) 

 Er moet minimaal 1 meisje in een team in het veld staan 

 Meisjes verdedigen meisjes, jongens de jongens (dus eventueel spelen met hesjes oid !) 

 10-secondenregel; een speler moet binnen 10 seconden de bal overspelen naar 

een medespeler 

 Wisselen tijdens time out en rust. Wissel en terugwisselen is onbeperkt; 

 De huidige spelregels blijven verder van toepassing; 

 Strafworpencompetitie: na de wedstrijd; 12 strafworpen per team; 

 

 

Afwijkende spelregels F-jeugd 

 Bij de F-jeugd wordt 4Korfbal gespeeld; 4 tegen 4.  

 Tijdsduur 4 x 10 min, na 1e en 3e kwart 1 min time-out  

 1e en 3e kwart neem thuisploeg de bal uit, 2e en 4e kwart de uitploeg (om en om dus) 

 Er moet minimaal 1 meisje in een team in het veld staan 

 Jongens mogen meisjes verdedigen en andersom; 



 

 

 Geen verdedigd schieten (schot kan nooit verdedigd zijn) ; LET OP als de 

schutter na het schot zelf de bal afvangt moet hij/zij eerst de bal overspelen ! 

Hij/zij mag niet direct weer schieten 

 10-secondenregel; een speler moet binnen 10 seconden de bal overspelen naar 

een medespeler; 

 Wisselen tijdens time out en rust. Wissel en terugwisselen is onbeperkt; 

 De huidige spelregels blijven verder van toepassing. 

 Strafworpencompetitie: na de wedstrijd; 12 strafworpen per team; 

 Extra spelregels SUPER-speler: 

o Bij een verschil van drie doelpunten wordt er een SUPER-speler ingezet. De SUPER-

speler is een wisselspeler van de ploeg die achter staat. De verhouding in het veld 

is dan 5-4; 

o De SUPER-speler verlaat het veld bij het terugdringen van het verschil naar 

2 doelpunten in het voordeel van de andere partij. 

o Inzet SUPER-speler kan alleen als beide ploegen over min 1 wisselspeler beschikken 

 

 

Categorie Balnummer Tijdsduur Wisseling van vak Aantal wissels 
Senioren (breedtekorfbal) 5 2 x 30 min Na 2 doelpunten Onbeperkt  

(max 1 x terug) 

A-jeugd (breedtekorfbal) 5 2 x 30 min Na 2 doelpunten Onbeperkt  
(max 1 x terug) 

B-jeugd (breedtekorfbal) 5 2 x 25 min Na 2 doelpunten Onbeperkt  
(max 1 x terug) 

C-jeugd (breedtekorfbal) 5 2 x 25 min Na 2 doelpunten Onbeperkt  
(max 1 x terug) 

D-jeugd (breedtekorfbal) 4 2 x 25 min Na 12,5 min Onbeperkt  
(max 1 x terug) 

E-jeugd – 4 Korfball 4 4 x 10 min Nvt Onbeperkt 

F-jeugd – 4Korfball 3 4 x 10 min Nvt Onbeperkt  

 


