SPELREGELS KORFBAL
Leeftijdscategorieën – terreinafmetingen veld/zaal – hoogte korf - bal
Korfbal wordt zowel binnen (zaalcompetitie) als buiten (veldcompetitie) gespeeld. In
onderstaande tabel staan de verschillende leeftijdscategorieën vermeld met de
respectievelijke terreingrootte, korfhoogte en balnummer. Het speelveld is een rechthoek,
verdeeld in 2 gelijke delen. Bij zaalkorfbal staan de korfbalpalen in een voetplaat, bij
veldkorfbal wordt de paal met een voetpin in de grond vastgemaakt.

senioren

VELDGROOTTE ZAALGROOTTE KORFHOOGTE
54 m x 27 m
40 m x 20 m
3.5 m

KORFBAL
korfbal nr 5

(> 18 jaar)
junioren

54 m x 27 m

40 m x 20 m

3.5 m

korfbal nr 5

(16-18 jaar)
scholieren

50 m x 25 m

40 m x 20 m

3.5 m

korfbal nr 5

(13-15 jaar)
cadetten

40 m x 20 m

40 m x 20 m

3.5 m

korfbal nr 4

(10-12 jaar)
pupillen

40 m x 20 m

40 m x 20 m

3.0 m

korfbal nr 4

(8-9 jaar)
miniemen

20 m x 20 m

40 m x 20 m

2.5 m

korfbal nr 4

(6-7 jaar)

monokorfbal

monokorfbal

Plaats van de korf
De korf (doorsnede: 39-41 cm, 25 cm hoog) wordt bovenaan aan een paal bevestigd en is
naar het midden van het speelveld gericht. De plaats van de korf wordt als volgt bepaald:

Samenstelling en opstelling ploegen
Korfbal wordt gespeeld door 2 ploegen. Elke ploeg bestaat uit 4 spelers en 4 speelsters die
verdeeld worden over 2 vakken. In elk vak staan van elke ploeg dus 2 spelers en 2 speelsters.
De miniemen spelen in 1 vak (ploeg = 2 spelers en 2 speelsters) en spelen monokorfbal.

Aanvalsvak ploeg A

Verdedigingsvak ploeg B

Verdedigingsvak ploeg B Aanvalsvak ploeg A
Wanneer één of beide teams incompleet zijn, kan de wedstrijd alleen beginnen of doorgaan
als in elk vak minimaal 3 spelers/speelsters van elke partij staan en als in geen enkel vak 1
speelster en 2 spelers tegenover 1 speler en 2 speelsters staan. Dit geldt niet voor de
miniemen, die in 1 vak spelen.

Outfit
De spelers en speelsters van elke partij moeten gekleed zijn in een uniform sportkostuum, dat
voldoende te onderscheiden is van dat van de tegenpartij. De spelers/speelsters moeten een
aangepast schoeisel dragen, wat wil zeggen voetbalschoenen voor de veldcompetitie en
indoorschoeisel voor de zaalcompetitie.

Wedstrijdduur

Senioren
Junioren
Scholieren
Cadetten
Pupillen
Miniemen

VELD
2x 35 min
10 min rust
2x 35 min
10 min rust
2x 25 min
10 min rust
2x 20 min
10 min rust
4x 10 min
Doelspelen
3x 10 min
Doelspelen

ZAAL
2x 30 min
10 min rust
2x 25 min
5 min rust
2x 25 min
5 min rust
2x 20 min
5 min rust

Vervangingen
Er zijn 4 spelersvervangingen per team toegestaan. Daarna kunnen alleen nog spelers worden
gewisseld, die wegens lichamelijk letsel niet in staat zijn verder te spelen. De scheidsrechter
moet voor zo een vervanging zijn toestemming geven. Eens vervangen mag je niet meer aan
dezelfde wedstrijd deelnemen. Het aantal vervangingen bij miniemen en pupillen is
onbeperkt.

Korf- en vakwissel
Het thuisspelende team kiest de korf waarin zij gedurende de eerste wedstrijdhelft willen
doelen. Na de rust wisselen alle spelers van vak en wordt er ook van spelrichting gewisseld.
Telkens wanneer de scheidsrechter twee doelpunten heeft toegekend, wordt gewisseld van
vak, en dus ook van functie, maar niet van spelrichting. Spelers en speelsters uit vak A gaan
naar vak B, spelers en speelsters uit vak B gaan naar vak A. De aanvallers worden
verdedigers en de verdedigers worden de nieuwe aanvallers.

Doelpunten
Een doelpunt is geldig als de bal van boven naar beneden door de in het aanvalsvak van die ploeg
geplaatste korf valt.
Een doelpunt is niet geldig als:
-

er verdedigd gedoeld werd en dit afgefloten werd door de scheidsrechter

-

de bal eerst van onderaf door de korf gegooid werd

Het team dat aan het wedstrijdeinde de meeste geldige doelpunten scoort, is de winnaar.

Scheidsrechter
De scheidsrechter heeft volgende taken:
het keuren van het veld, het terrein, het materiaal en de outfit van de spelers
het handhaven van de spelregels
het spel beginnen, onderbreken en beëindigen, time-out beginnen en beëindigen
het aangeven van wissels
het optreden tegen wangedrag van spelers/coaches/vervangers/ploeggenoten en tegen overlast van
het publiek

Spelovertredingen
Tijdens de wedstrijd is het verboden om:

-

de bal uit de hand(en) van de tegenstander te slaan, te nemen of te lopen

-

een tegenstander van de andere sekse te hinderen bij het werpen van de bal

-

te lopen met de bal
Pivoteren en de bal al springend proberen bemachtigen/wegtikken is wel toegestaan.

-

de bal met been of voet aan te raken of met de vuist weg te slaan
Er is echter geen sprake van ‘voetbal’ wanneer de aanraking onopzettelijk gebeurt en
indien het geen belangrijke invloed uitoefent op het spel.

-

de paal vast te grijpen bij het springen/lopen/afzetten of om doelworp te beïnvloeden

-

de bal aan een medespeler te geven zonder dat de bal de grond geraakt heeft of vrij in
de lucht gezweefd heeft

-

een tegenstander te duwen, vast te houden, af te houden of zwaar te hinderen:
- men mag niet naar de bal of werpende arm van een tegenstander in balbezit slaan
- men mag de armbeweging van een tegenstander in balbezit niet blokkeren
- men mag niet met de armen rond de tegenstrever gaan hangen
- men mag geen tegenstander hinderen die reeds door een andere gehinderd wordt
→ men mag de tegenstander niet belemmeren in het vrije gebruik van zijn/haar lichaam

-

de bal gevallen te bemachtigen
Het vangen of tikken van de bal is niet toegestaan van zodra een ander lichaamsdeel
dan de beide voeten de grond raakt. Als men echter de bal reeds in het bezit heeft en
dan valt, mag de bal weggespeeld worden vanuit gevallen positie, maar men mag
uiteraard ook eerst opstaan alvorens de bal te spelen.

-

alleen te spelen, bewust samenspel te vermijden door de bal weg te werpen om hem
elders weer te bemachtigen of door te dribbelen
Het is echter wel toegestaan om:
- onopzettelijk alleen te spelen
vb speler gooit de bal naar een medespeler, maar deze mist de bal
waardoor de eerste speler de bal weer krijgt
vb de bal tegen de paal gooien en terug bemachtigen
- als speler op (nagenoeg) dezelfde plaats te blijven
vb stilstaande speler gooit de bal van ene op andere hand

-

het spel op te houden door:
- te treuzelen bij het overbrengen van de bal naar het andere vak
- te treuzelen bij het klaarmaken voor een vrijworp
- te treuzelen bij het vervangen van een speler
- de bal ver buiten het veld te werpen of te schoppen
- samenspel dat onvoldoende gericht is op doelkansen of op het opbrengen van de
bal naar het aanvalsvak
- bewust duidelijke doelkansen te negeren

-

uit verdediging of uit een vrijworp rechtstreeks te scoren

-

buiten het eigen vak te spelen (midden- of zijlijn raken of overschrijden)

Het is echter wel toegestaan om:
- de bal over een lijn te vangen/tikken, terwijl de speler in het vak staat
- de bal te tikken, terwijl de springende speler niet meer boven het eigen vak
zweeft maar de afzet duidelijk in het eigen vak genomen heeft
- tegenstander in ander vak te hinderen, terwijl men in eigen vak staat
-

in verdedigde positie te doelen
Men is verdedigd indien aan volgende 4 voorwaarden voldaan is:
- de verdediger binnen armlengte van de tegenstander staat
- en de verdediger met het gezicht naar de aanvaller staat
- en de verdediger dichter bij de paal staat dan zijn aanvaller
(de verdediger moet dus tussen de paal en de aanvaller staan)
- en de verdediger daadwerkelijk probeert de bal te blokkeren

-

te doelen na het snijden langs een ploegmaat waarbij de verdediger wordt gehinderd:
- de aanvaller plaatst zich of loopt opzettelijk tussen de andere aanvaller zodat de
verdediger niet kan afdekken
- de aanvaller loopt zeer dicht langs een andere speler of draait er rond zodat de
verdediger hem niet meer kan volgen

-

te dribbelen met de bal

Wanneer is de bal uit?
De bal is uit van zodra hij in aanraking komt met een grenslijn van het speelveld of met een
persoon/voorwerp/grond buiten het speelveld. Op de lijn is dus buiten!!

Uitworp
UITWORP
door wie?
waar?
hoe?
wanneer?

door een speler uit het aanvalsvak
op een plaats zo dicht mogelijk bij het midden van de middenlijn
pas geven naar een medespeler binnen de 4 seconden na het fluitsignaal
- begin van de wedstrijd (door een speler van de thuisspelende ploeg)
- begin van de tweede speelhelft (door een speler van de bezoekende ploeg)
- na elk doelpunt (door een speler van de ploeg waartegen gescoord is)

Vrijworp
VRIJWORP
door wie?
waar?
hoe?

een speler uit het desbetreffende vak
op de plaats van de fout
- binnen de 4 seconden na het fluitsignaal

wanneer?

- alle spelers staan minimum 2,5 meter van de vrijworpnemer
- de tegenpartij mag inlopen zodra de bal uit de handen van de vrijworpnemer is
de tegenpartij krijgt een vrijworp als de scheidsrechter een overtreding vaststelt

Inworp of uitbal
INWORP OF UITBAL
door wie?
waar?
hoe?
wanneer?

inworp wordt genomen door een speler van ploeg die de bal niet als laatste heeft
aangeraakt
achter de lijn op de plaats waar de bal buiten het speelveld ging
pas naar een medespeler binnen de 4 seconden na het fluitsignaal
de bal is uit zodra hij in aanraking komt met een grenslijn van het speelveld of met de
grond/persoon/voorwerp buiten het speelveld

Scheidsrechterworp
SCHEIDSRECHTERSWORP
door wie?
waar?
hoe?
wanneer?

door 2 spelers (hetzelfde geslacht, nagenoeg dezelfde lengte) in het desbetreffende
vak
op de plaats waar de 2 tegenstanders de bal bemachtigden
de overige spelers moeten op 2,5 meter staan en mogen pas inlopen als de bal door
één van de aangewezen spelers is aangeraakt of de bal de grond heeft geraakt
als 2 tegenstanders tegelijk de bal bemachtigen en betwisten, onderbreekt de
scheidsrechter het spel, hij wijst 2 spelers aan van hetzelfde geslacht en van
nagenoeg dezelfde lengte uit het desbetreffende vak en gooit dan de bal op

Strafworp
STRAFWORP
door wie?
waar?
hoe?

door een speler van de tegenpartij
achter de strafworplijn (2,5 m voor de paal)
- met een strafworpbeweging, hoewel dit niet verplicht is
- binnen de 4 seconden na het fluitsignaal
- uit een strafworp mag direct gedoeld worden
- alle overige spelers blijven staan op min 2,5 meter van de strafworpnemer en de
paal,
ze mogen de strafworpnemer niet afleiden of uit concentratie brengen

wanneer?

- voor het nemen van een strafworp wordt zonodig de speeltijd verlengd
- bij overtredingen waardoor een vrije doelkans verloren ging
- wanneer een zware overtreding gemaakt werd (vb overtreding op andere sekse,
zwaar lichaamscontact, …)

