
WEDSTRIJDREGLEMENT 
 
 

1. Elke vereniging wordt verzocht zich bij aankomst te melden bij de wedstrijdleiding. Zij 
krijgen dan tevens de wedstrijdbriefjes voor de verenigingsscheidsrechters. 

2. Alle wedstrijden op het toernooi worden gespeeld volgens officiële spelregels als 
vastgesteld door het KNKV, behoudens het hierna vermelde: 

3. Het begin- en eindsignaal van zowel de eerste als tweede helft word door de 
wedstrijdleiding centraal gegeven, waarna de scheidsrechter een goed moment kiest om af te 
fluiten. 

4. De ploegen dienen 3 minuten vóór aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn bij het veld. 
Dit geldt tevens voor de scheidsrechters. 

5. De scheidsrechter geeft de wedstrijdbal persoonlijk door aan de scheidsrechter van de 
volgende wedstrijd. Indien in de volgende ronde geen wedstrijd wordt gespeeld op het veld, 
levert de scheidsrechter de wedstrijdbal in bij de wedstrijdleiding. 

6. De scheidsrechter geeft na afloop van de wedstrijd de uitslag van deze wedstrijd door aan de 
wedstrijdleiding middels het daarvoor bestemde ‘wedstrijdbriefje’. 

7. Beslissingen van de scheidsrechter zijn bindend, er is geen protest mogelijk. 
8. De in het programma eerstgenoemde ploeg wordt beschouwd als de ‘thuisploeg’ en heeft 

derhalve de vakkeuze en neemt bij het begin van de eerste helft de bal uit. Bij het begin van 
de tweede helft  heeft de tegenpartij de uitworp.  

9. Spelen beide ploegen in een nagenoeg gelijk tenue, dan zorgt de ‘uitspelende’ ploeg voor 
een ander tenue, dat voldoende afwijkt van het tenue van de tegenstander.   

10. Een ploeg die 5 minuten na het begin van de betreffende speelronde nog niet gereed is om te 
spelen, heeft een 1-0 achterstand. Een ploeg die 10 minuten na het begin van de betreffende 
speelronde nog niet gereed is om te spelen, wordt geacht niet te zijn opgekomen. De uitslag 
wordt dan bepaald op 5-0 in het voordeel van de tegenpartij. 

11. De verenigingen behoeven zelf geen wedstrijdbal mee te nemen. De verenigingen dienen 
zelf wel zorg te dragen voor (trainings)ballen om in te schieten op de daarvoor bestemde 
plekken. 

12. Tijdens de toernooiwedstrijden kan geen gebruik gemaakt worden van een time-out 
13. Bij de jeugd E klasse wordt er gespeeld volgens de regels van het 4Korfball, met 

uitzondering van de strafworpenseries. De strafworpencompetitie vind voor alle E-ploegen 
in ronde 13/14/15, op het veld waar zij hun poulewedstrijden hebben gespeeld. 

14. In alle gevallen waarin dit reglement of de navolgende wedstrijdbepalingen niet voorzien, 
beslist de wedstrijdleiding, welke wordt ingevuld door de Toernooicommissie van KV 
Focus. 

15. De deelnemende verenigingen word verzocht bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn.  
Prijzen worden niet voorafgaand aan de prijsuitreiking meegegeven of nagestuurd! 

  
KV Focus stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging  

van (persoonlijke) eigendommen en voor onkosten voortkomende uit  
sportblessures welke opgelopen worden tijdens dit toernooi.  

 
TIP: Laat geen waardevolle voorwerpen achter in de kleedlokalen! 

 



Wedstrijdbepalingen zaterdag 26 augustus 2017 
                                                                                                    

1. De wedstrijden op zaterdag duren 2 x 10 minuten.  
2. Er is 2 minuten rust tussen de eerste en tweede helft.  
3. In de jeugd D - klasse wordt halverwege alleen van functie gewisseld.  
4. In de jeugd E– klasse (4Korfball) wordt halverwege van speelrichting gewisseld. 
5. In de jeugd E– klasse wordt in ronde 13 een strafworpencompetitie gehouden. Deze 

strafworpen tellen mee voor een apart klassement. Er worden dus geen strafworpenseries 
gehouden tijdens de normale toernooiwedstrijden. 

6. Er zit 3 minuten tussen het einde van een speelronde en de aanvang van de volgende 
speelronde.  

7. In sommige poules worden finalewedstrijden gespeeld na de poulerondes. Hoe de rangorde 
in de poules wordt bepaald, kunt u lezen in de “rangordebepaling”. Bij een gelijke stand in 
de finalewedstrijden zal de winnaar worden bepaald middels het nemen van strafworpen, 
zoals omschreven in artikel 5 van de “rangordebepaling”. 

8. In de aspiranten B-klassen, wordt tot slot een verkorte driekamp gespeeld. Deze wedstrijden 
hebben een kortere speelduur en worden verspeeld in een halve competitie. 

 
Wedstrijdbepalingen zondag 28 augustus 2016 

                                                                                                    
1. De wedstrijden op zondag duren 2 x 15 minuten.  
2. Er is een rust van 2 minuten tussen de eerste en tweede helft.  
3. Er zit 3 minuten tussen het einde van een speelronde en de aanvang van de volgende 

speelronde.  
4. In poules 1 en 2 worden na de reguliere wedstrijden finalewedstrijden gespeeld conform de 

rangorde na de eerste 3 poulewedstrijden. Hoe de rangorde in de poules wordt bepaald, kunt 
u lezen in de “rangordebepaling”. 

a. De nummer 4 van de rangschikking treft de nummer 4 van de andere poule. De 
winnaar van deze wedstrijd eindigt op de 7e plaats in de poule, de verliezer eindigt 
als 8e in de poule. 

b. De nummer 3 van de rangschikking treft de nummer 3 van de andere poule in de 
categorie. De winnaar van deze wedstrijd eindigt op de 5e plaats in de poule, de 
verliezer eindigt als 6e in de poule. 

c. De nummer 2 van de rangschikking treft de nummer 2 van de andere poule in de 
categorie. De winnaar van deze wedstrijd eindigt op de 3e plaats in de poule, de 
verliezer eindigt als 4e in de poule. 

d. De nummer 1 van de rangschikking treft de nummer 1 van de andere poule in de 
categorie. De winnaar van deze wedstrijd eindigt op de 1e plaats in de poule, de 
verliezer eindigt als 2e in de poule. 

e. Bij een gelijke stand in de finalewedstrijden zal de winnaar worden bepaald middels 
het nemen van strafworpen, zoals omschreven in artikel 5 van de 
“rangordebepaling”. 

f. De winnaar van poule 1/2 is tot het volgende toernooi houder van de  
“Cees Roovers Wisselbokaal” 

 
KV Focus stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging  

van (persoonlijke) eigendommen en voor onkosten voortkomende uit  
sportblessures welke opgelopen worden tijdens dit toernooi.  

 
TIP: Laat geen waardevolle voorwerpen achter in de kleedlokalen! 



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. a. Indien twee ploegen met een gelijk aantal wedstrijdpunten eindigen is het resultaat 

van de onderlinge wedstrijd(en) 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 5. 

3.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. 

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 5. 

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. a.  Indien vier 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 4a nog vier ploegen gelijk eindigen geldt de ploeg met 
het grootste aantal gescoorde doelpunten in de poulewedstrijden als hoogst 
geklasseerde. 

c.  Indien er tussen de vier ploegen ook na toepassing van 4b nog geen verschil is 
ontstaan wordt de rangorde bepaald middels het nemen van strafworpen zoals 
omschreven in 5. 

d.  Indien er na toepassing van achtereenvolgens 4a en 4b in enig geval nog drie 
ploegen met een gelijk resultaat overblijven wordt hun volgorde bepaald door artikel 
3 opnieuw toe te passen. 

e.  Indien na toepassing van achtereenvolgens 4a en 4b in enig geval nog twee ploegen 
met een gelijk resultaat overblijven wordt hun volgorde bepaald door artikel 2 
opnieuw toe te passen. 



5.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 wedstrijd in het veld 
stonden.  

d.  Alleen de nemer van de strafworp en de scheidsrechter (en de assistent-
scheidsrechter) mogen zich in het vak bevinden waar de strafworpen worden 
genomen. Andere spelers van beide (alle) ploegen stellen zich in het andere vak op. 

e.  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 van 
acht spelers, die eerder een strafworp heeft genomen. Als deze spelers van beide 
(alle) ploegen scoren of deze spelers van beide (alle) ploegen de strafworp missen, 
neemt een volgende speler van elke ploeg een strafworp, en wordt dit herhaald tot 
een beslissing is verkregen 

 
TUCHTREGLEMENT 

 
Hoewel wij het betreuren als het voorkomt dat er tijdens de wedstrijden op ons toernooi gele dan 
wel rode kaarten worden getoond,  voorziet de wedstrijdleiding middels dit tuchtreglement in de 
afhandeling hiervan tijdens ons toernooi. Dit tuchtreglement is slechts van toepassing op dit 
toernooi. 
 

1. In het geval van een officiële waarschuwing (gele kaart) of wegzending (rode kaart) maakt 
de scheidsrechter hier direct na afloop van de wedstrijd melding van bij de wedstrijdleiding. 

2. Gele kaarten worden geregistreerd als boeking. Elke 2e of daaropvolgende boeking voor 
dezelfde speler/speelster/coach betekent uitsluiting van deelname aan het toernooi tot en met 
het einde van de eerstvolgende wedstrijd van zijn/haar ploeg. 

3. Beroep tegen een sanctie opgelegd als gevolg van het genoemde in artikel 2, is alleen 
mogelijk indien sprake is van (vermeende) persoonsverwisseling. Hiervoor zal terstond een 
onafhankelijke tuchtcommissie worden samengesteld door de wedstrijdleiding, welke zo 
snel als mogelijk, doch voorafgaand aan de eerstvolgende wedstrijd van de betrokken ploeg 
haar beslissing kenbaar zal maken. 

4. Na een wegzending is de betreffende speler/speelster/coach uitgesloten van verdere 
deelname aan het toernooi.  

5. In geval van een beroep tegen een sanctie opgelegd als beschreven in artikel 4 zal terstond 
een onafhankelijke tuchtcommissie worden samengesteld door de wedstrijdleiding, welke zo 
snel als mogelijk, doch voorafgaand aan de eerstvolgende wedstrijd van de betrokken ploeg 
haar beslissing en een eventueel daaraan gekoppelde (eventueel voorwaardelijke) sanctie 
kenbaar zal maken. 

 



SPELREGELS 4KORFBALL 
 
Met ingang van het seizoen 2014/2015 wordt er in de E en F jeugd, gespeeld  
volgens het principe van 4Korfball. Buiten de normale spelregels, zijn er ook wat aanpassingen. 
Tevens is er een verschil tussen de F en E jeugd. Hieronder de belangrijkste verschillen met de 
‘normale spelregels’.: 
 
1. De F jeugd kent geen "verdedigd schieten" meer. Iedereen mag elkaar hinderen, maar van 

‘verdedigd doelen’ is nimmer sprake. 
2. De F jeugd kent een superspeler. Deze 5e speler kan en mag erin komen, als de tegenstander 

 met 3 of meer doelpunten voorstaat. Als het verschil kleiner is dan 3 doelpunten, moet de 
superspeler het speelveld weer verlaten. 

3. De E jeugd kent weer wel het "verdedigd doelen". Derhalve wordt er altijd gespeeld met een 
vaste sekseverdeling van 2 heren en 2 dames. Deze verdeling mag ook gecreëerd worden 
door middel van hesjes. Het is niet toegestaan een tegenstander van de andere sekse te 
hinderen.  

4. Zowel bij de E als bij de F jeugd, word er gespeeld in één vak, met 4 spelers per team. Er 
moet minimaal 1 meisje per team meedoen. 

5. Zowel bij de E als bij de F jeugd, moet de bal worden overgespeeld binnen 10 seconden.  


