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INTRODUCTIE 

De spelregels van korfbal zijn de normale regels die worden gebruikt in alle door het KNKV 

georganiseerde wedstrijden. Bepaalde regels kunnen echter worden aangepast aan verschillende 

leeftijdscategorieën of spelvormen. 

In dit document worden alle uitzonderingen op de regels of aanbevelingen gepubliceerd waarin 

het wedstrijdreglement ("CR") de vereisten van de belangrijkste regels van korfbal kan wijzigen of 

aanpassen. 

Het is niet toegestaan om enige andere afwijking van de regels in korfbalcompetities te gebruiken 

naast de uitzonderingen en aanbevelingen die in dit document zijn gepubliceerd, behalve in 

experimenten die op officieel verzoek zijn goedgekeurd door de IKF - Spelregels Commissie. 
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1 VELD 

1.2 Speelveld 

CR kan toestaan: 

✓ kleinere afmetingen van het speelveld waar een normale veldveldafmeting niet mogelijk 
is en in wedstrijden voor jonge spelers. De verhouding lengte / breedte moet altijd 2: 1 
zijn; 

✓ reclame die op de vloer moet worden geplaatst en / of een strook in contrasterende kleur 
die langs een buitenlijn wordt gebruikt, op voorwaarde dat de vloer niet glad blijft en alle 
lijnen duidelijk zichtbaar zijn. 

Voor topkorfbal wordt aanbevolen dat de CR voorschrijft dat de vrije hoogte minimaal 9 m moet 
zijn.  

1.7 Grensgebied 

Voor topkorfbal wordt aanbevolen dat de CR een grensgebied van minimaal 2 m voorschrijft. 

1.9 Vervangingsvlak 

CR kan toestaan dat er geen vervangingsvlakken verplicht zijn 

2 MATERIAAL 

2.1 Palen 

CR kan palen van ander materiaal voorschrijven of toestaan, kortere palen, waardoor de 
bovenkant van de korf zich minder dan 3,50 m boven de grond bevindt, b.v. voor wedstrijden met 
jonge spelers. 

2.2 Korven 

CR kan toestaan: 

✓ een andere goedgekeurde kleur, wanneer de gele kleur niet voldoende contrasteert met 
de achtergrond; 

✓ reclame op de korven zolang deze voldoet aan de IKF Korf Regulations; 

✓ andere korven voor bijvoorbeeld jeugd of recreatie wedstrijden. 

Als CR korven van riet (rotan) toestaat, moet de bevestiging van de korf aan de paal ook voldoen 
aan het volgende: 

✓ er mogen geen armaturen van meer dan 1,0 cm binnen of buiten de korf uitsteken; 

✓ als een metalen steun onder de korf wordt gebruikt, is dit alleen toegestaan over 
maximaal een kwart van de omtrek die het dichtst bij de paal ligt; 

✓ als metalen strips tegen de buitenkant van de korf worden gebruikt, zijn ze slechts 
toegestaan over een derde van de omtrek. 

Zie voor meer details de IKF Korf Regulations. 
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3 UITRUSTING 

3.3 Schotklok  

CR kan toestaan: 

✓ het niet gebruiken van een schotklok; 

✓ er wordt aan elk uiteinde meer dan één schotklok gebruikt. Zo ja, dan moet elke schotklok 
naar het midden van het vak worden gericht waarbuiten deze is geplaatst; 

✓ de maximaal toegestane hoogte aan te passen; 

✓ dat naast de schotklok LED-lampjes op elke paal kunnen worden aangebracht om het 
aftellen van de klok verder aan te geven. 

4 PERSONEN 

4.1 Spelers 

CR kan shirts zonder nummers toestaan. 

4.2 Vervangende spelers 

CR kan een ander aantal vervangende spelers voorschrijven. 

4.4 Coach en assistent coach 

CR kan bepalen of een coach communicatieapparatuur op de bank mag gebruiken. 

4.5 Andere personen verbonden aan het team 

CR kan een ander aantal aan het team verbonden personen toestaan. 

CR kan bepalen of een persoon die een tuchtmaatregel uitzit, op de bank mag zitten als een van 
de vier andere personen en, zo niet, waar een dergelijke persoon zich tijdens een wedstrijd kan 
bevinden. 

4.6 Scheidsrechter 

Als CR wedstrijden zonder tijdwaarnemer toestaat, is de scheidsrechter verantwoordelijk voor het 
bijhouden van de speeltijd van de wedstrijd. 

Als CR wedstrijden zonder scorewaarnemer toestaat, controleert de scheidsrechter de stand en 
het resultaat van het de wedstrijd. 

b) om het starten, stoppen en herstarten van het spel aan te geven 

CR kan voorschrijven dat wanneer een tijdwaarnemer wordt aangesteld en er een tijdklok met 
geluid is, het signaal voor het beëindigen van elke periode van de wedstrijd door de 
tijdwaarnemer moet worden gedaan. 

4.7 Assistent scheidsrechter 

CR kan andere communicatiemiddelen voorschrijven die worden gebruikt tussen de 
scheidsrechter en de assistent-scheidsrechter dan alleen de vlag (bijv. microfoon en oortje; 
zoemsysteem ingebouwd in de vlag enz.). 

CR kan wedstrijden toe staan zonder assistent-scheidsrechter. 
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4.8 Juryvoorzitter 

CR kan voorschrijven dat verzoeken om time-outs en vervangingen worden gedaan via een 
tijdwaarnemer of scorewaarnemer. 

CR kan voorschrijven dat er wedstrijden zonder jurytafel zijn. In dat geval alle 
verantwoordelijkheden van de juryvoorzitter naar de scheidsrechter. 

4.9 Tijdwaarnemer 

CR kan toestaan dat de tijdwaarnemer en de scorewaarnemer worden gecombineerd. 

CR kan toestaan dat wedstrijden zonder tijdwaarnemer worden gespeeld; in dat geval is het 
bijhouden van de speeltijd van de wedstrijd de verantwoordelijkheid van de scheidsrechter. 

Telkens wanneer een tijdwaarnemer wordt aangesteld, kan de CR voorschrijven dat het einde van 
elke periode zal zijn op het klinken van het signaal van de tijdwaarnemer en niet op het fluitje van 
de scheidsrechter. 

4.11 Scorewaarnemer 

CR kan toestaan dat de scorewaarnemer en de tijdwaarnemer worden gecombineerd. 

CR kan toestaan dat wedstrijden zonder een scorewaarnemer worden gespeeld. 

5 DE WEDSTRIJD 

5.1 Teams 

CR kan voorschrijven dat de teams moeten tossen om te beslissen welke met de bal begint en 
welke korf in de eerste helft aanvalt. 

CR kan voorschrijven dat elk team voorafgaand aan de wedstrijd aan de scheidsrechter of jury 
moet aangeven welke van zijn spelers zich in hun eerste aanvalsvak, in het eerste verdedigingsvak 
en de vervangers daarvan zal bevinden. 

5.2 Speeltijd 

In competities waarbij teams dagelijks in korte tijd een reeks wedstrijden moeten spelen, wordt 
ten zeerste aanbevolen dat de CR de speelduur voorschrijft van twee (2) helften van 20 minuten 
echte speeltijd en elke helft is verdeeld in twee (2) gelijke periodes met een technische time-out 
van een pauze van één (1) minuut. 

Voor jeugd en competitie op lager niveau kan de CR andere speeltijd voorschrijven. 

CR kan bepalen: 

✓ de technische time-out van één (1) minuut die elke helft in twee gelijke periodes verdeelt, 
niet wordt gebruikt; 

✓ verschillende golden goal-tijd; 

✓ de rustpauze; 

✓ wanneer een wedstrijd of competitie kan worden gespeeld zonder zuivere speeltijd. 

De aanbevolen pauze is 10 minuten. 

Voor wedstrijden waar geen zuivere speeltijd wordt gebruikt: 

✓ de aanbevolen speeltijd is 2 x 30 minuten; 
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✓ onderbrekingen die geen deel uitmaken van het spel mogen niet worden meegerekend in 
de speeltijd. Dit omvat time-outs en de tijd die nodig is voor vervanging; 

✓ de scheidsrechter kan de duur van die helft verlengen om vertragingen als gevolg van 
invloeden van buitenaf of de behandeling van blessures te compenseren. 

5.4 Aanvang van de wedstrijd 

CR mag bepalen dat een toss beslist wie de thuisploeg is en wie met de bal uit neemt. 

5.5 Doelpunten 

CR kan voorschrijven dat een wedstrijd kan eindigen waarbij beide teams dezelfde score hebben 
na reguliere speeltijd. 

5.6 Vakwijzigingen 

CR kan andere regelingen bevatten, b.v. in wedstrijden voor jonge spelers of in toernooien waar 
de duur van de wedstrijd veel korter is. 

5.8 Time-out 

CR kan een verschillend aantal time-outs per team bepalen op basis van de competitie, het 
speelniveau of de leeftijdsgroep. 

CR kan een andere procedure voorschrijven voor een time-outverzoek. 

Als de jury / tijdwaarnemer niet is aangesteld, kan de coach alleen een time-out aanvragen bij de 
scheidsrechter als het spel is gestopt. 

5.9 Spelersvervangingen 

CR kan bepalen dat verschillende vervangingen zijn toegestaan. 

CR kan bepalen dat een vervangen speler niet kan terugkeren naar het spel. Als dat zo is, kunnen 
maximaal vier (4) spelers worden vervangen en als een speler eenmaal is vervangen, kan hij in 
geen geval terugkeren naar de wedstrijd (inclusief gevallen van blessure en vervanging van een 
speler door een rode kaart). 

Als de jury / tijdwaarnemer niet is aangesteld, kan de coach alleen een vervanging van de 
scheidsrechter aanvragen als het spel is gestopt. 

5.10 Behandeling van geblesseerde spelers 

CR kan een andere tijdsperiode bepalen voor een speler om op het veld te worden verzorgd 
voordat hij wordt vervangen. 

6 SPELREGELOVERTREDINGEN 

6.9 Tijd te rekken 

Als er geen zuivere speeltijd wordt gebruikt, kan dit ook worden beschouwd als tijdrekken:  

✓ de bal ver buiten het veld gooien; 

✓ de bal wegschoppen als het spel is gestopt; 

✓ tijdrekken bij het wisselen van vak; 

✓ tijdrekken tijdens de voorbereiding van een uitbal; 
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✓ tijdrekken tijdens een vervanging. 

In deze situaties mag de scheidsrechter tijd toevoegen om de verloren tijd te compenseren. 

6.16 De toegestane tijd in het aanvalsvak te overschrijden 

CR kan voorschrijven in welke wedstrijden deze spelregel wordt gebruikt. 

CR kan ook een andere lengte van de schotklokperiode voorschrijven (vooral in wedstrijden met 
jongere spelers). 

De kortst mogelijke periode is 20 seconden en de langst mogelijke periode is 40 seconden. Het 
wordt aanbevolen dat een dergelijke periode in veelvouden van 5 seconden is. 

CR kan voorschrijven dat de schotklok niet langer wordt gebruikt als de wedstrijdklok minder dan 
de vaste schotklokperiode weergeeft. 

6.17 Om te schieten wanneer iemand speelt zonder een persoonlijke tegenstander 

Voor jeugd-, recreatie- en lagere wedstrijden wordt aanbevolen dat de CR het gebruik van deze 
regel voorschrijft. 

Dit gebeurt wanneer de verdedigingszone slechts drie (3) spelers heeft die spelen tegen vier (4) 
aanvallers. Het numerieke voordeel van de aanval ten opzichte van de verdediging kan zijn dat de 
ene kant niet in staat is om een volledig team te spelen, of nadat hij met de scheidsrechter en het 
andere team heeft afgesproken om zelfs wanneer mogelijk een volledig team niet te spelen 
(bijvoorbeeld als gevolg van gedeeltelijk geblesseerd of groot kwaliteitsverschil tussen de spelers), 
of doordat een of meer spelers het veld verlaten vanwege een blessure of doordat ze op bevel 
van de scheidsrechter het veld hebben verlaten en ze niet door een vervanger kunnen worden 
vervangen. 

In dit geval moet de coach van de aanvallende partij de scheidsrechter en de andere coach 
informeren over wie van zijn aanvallers niet zal schieten. De coach heeft het recht om zijn 
beslissing tijdens de wedstrijd te wijzigen, maar alleen nadat hij de scheidsrechter en de andere 
coach op de hoogte heeft gesteld op het moment dat het spel is gestopt (d.w.z. de scheidsrechter 
heeft gefloten voor een overtreding, een doelpunt enz.). Deze wijziging van een aanvaller is 
slechts tweemaal toegestaan tussen een verandering van zones. 

Een doelpunt kan worden gemaakt op basis van een strafworp door een aanvaller zonder 
persoonlijke tegenstander. 

Als een speler die speelt zonder een persoonlijke tegenstander de bal gooit en deze de korf raakt, 
wordt dit beschouwd als een schot en wordt bestraft volgens deze regel. 

Als de coach van de aanvallende partij de scheidsrechter niet informeert, moet de scheidsrechter 
ervoor zorgen dat hij dit onmiddellijk doet. 

7 SANCTIES EN STRAFFEN 

7.4 Vrije worp 

CR kan voorschrijven dat de periode van vier (4) seconden voor de spelers die hun posities 
innemen kan worden aangepast voor wedstrijden tussen jonge spelers. 

7.6 Straffen 

CR kan verschillende tijden voorschrijven waarop de jurisdictie van de scheidsrechter begint en 
eindigt met betrekking tot gevallen van wangedrag waarvoor een kaart kan worden getoond. 
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Wangedrag buiten deze periode kan nog steeds worden gemeld aan de bevoegde autoriteit in 
overeenstemming met de CR. 

CR kan voorschrijven of toestaan dat gele en rode kaarten niet worden gebruikt wanneer een 
speler een formele waarschuwing krijgt, of wanneer een speler wordt weggestuurd als de spelers 
die deelnemen aan het spel een bepaalde leeftijdsgrens hebben. 


