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SCHOOLKORFBAL REGLEMENT 2019 K.V. HARKEMA  

Bron: Reglement PSK 2016 KNKV (Aangepast aan het toernooi van k.v. Harkema)  

WEDSTRIJDREGLEMENT  

1. De wedstrijden worden gespeeld volgens de officiële reglementen van het KNKV en de officiële 

spelregels van het IKF, tenzij hieronder anders is bepaald.  

 

2. De deelnemende ploegen (kampioenen bij de verenigingen) worden per categorie in poules van 

maximaal zes ploegen ingedeeld. Per categorie worden –afhankelijk van het aantal deelnemende 

ploegen - een, twee, vier of acht poules gevormd. Deze indeling wordt door de regelingscommissie 

door loting bepaald. In de poules wordt volgens het z.g. halve competitie systeem gespeeld, d.w.z. 

alle ploegen ontmoeten elkaar één keer. Wanneer een poule uit drie ploegen bestaat wordt een hele 

competitie gespeeld, d.w.z. de ploegen ontmoeten elkaar twee keer.  

 

3. ALGEMENE REGELS PER GROEP 
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4. De eindrangschikking wordt vastgesteld volgens het bepaalde in ‘Rangordebepaling’  

 

5. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de door het districtsbestuur 

namens het Bondsbestuur aangewezen commissaris na overleg met de wedstrijdleiding.  
 

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. Indien twee ploegen met een gelijk aantal wedstrijdpunten eindigen.  

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

 van de onderlinge wedstrijd 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 artikel 7.  

 

3. Indien drie ploegen met een gelijk aantal wedstrijdpunten eindigen.  

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.  
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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 artikel 7.  

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. Indien vier ploegen met een gelijk aantal wedstrijdpunten eindigen.  

a. Indien vier 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 4a de vier 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 4b nog vier ploegen gelijk eindigen geldt de ploeg met  

 grootste aantal gescoorde doelpunten in de onderlinge wedstrijden als hoogst  

 geklasseerde. 

d. Indien ook na toepassing van 4c de vier 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 na toepassing van 4d nog vier ploegen gelijk eindigen geldt de ploeg met het  

 grootste aantal gescoorde doelpunten in de poulewedstrijden als hoogst  

 geklasseerde. 

f. Indien er tussen de vier ploegen ook na toepassing van 4e nog geen verschil is  

 ontstaan wordt de rangorde bepaald middels het nemen van strafworpen zoals  

 omschreven in artikel 7.  

g.  Indien er na toepassing van achtereenvolgens 4a t/m 4e in enig geval nog drie 

ploegen met een gelijk resultaat overblijven wordt hun volgorde bepaald door 

artikel 3 toe te passen.  

h. Indien er na toepassing van achtereenvolgens 4a t/m 4e in enig geval nog twee 

ploegen met een gelijk resultaat overblijven wordt hun volgorde bepaald door 

artikel 2 toe te passen.  

 

5. Indien vijf ploegen met een gelijk aantal wedstrijdpunten eindigen.  

a. Indien vijf 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 5a de vijf 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 5b nog vijf ploegen gelijk eindigen geldt de ploeg met 

  grootste aantal gescoorde doelpunten in de onderlinge wedstrijden als hoogst  

 geklasseerde.  

d. Indien ook na toepassing van 5c de vijf 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.  
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e. Indien er na toepassing van 5d nog vijf ploegen gelijk eindigen geldt de ploeg met  

 het grootste aantal gescoorde doelpunten in de poulewedstrijden als hoogst  

 geklasseerde.  

f. Indien er tussen de vijf ploegen ook na toepassing van 5e nog geen verschil is  

 ontstaan wordt de rangorde bepaald middels het nemen van strafworpen zoals  

 omschreven in artikel 7.  

g.  Indien er na toepassing van achtereenvolgens 5a t/m 5 e in enig geval nog vier 

ploegen met een gelijk resultaat overblijven wordt hun volgorde bepaald door 

artikel 4 toe te passen.  

h.  Indien er na toepassing van achtereenvolgens 5a t/m 5e in enig geval nog drie 

ploegen met een gelijk resultaat overblijven wordt hun volgorde bepaald door 

artikel 3 toe te passen.  

i. Indien er na toepassing van achtereenvolgens 5a t/m 5e in enig geval nog twee 

ploegen met een gelijk resultaat overblijven wordt hun volgorde bepaald door 

artikel 2 toe te passen. 

  

6. Indien zes ploegen met een gelijk aantal wedstrijdpunten eindigen.  

a. Indien zes 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 6a nog zes ploegen gelijk eindigen geldt de ploeg met 

  het grootste aantal gescoorde doelpunten in de poulewedstrijden als hoogst 

 geklasseerde. 

c. Indien er tussen de zes ploegen ook na toepassing van 6b nog geen verschil is  

 ontstaan wordt de rangorde bepaald middels het nemen van strafworpen zoals 

 omschreven in artikel 7. 

d. Indien er na toepassing van achtereenvolgens 6a en 6b in enig geval nog vijf  

 ploegen met een gelijk resultaat overblijven wordt hun volgorde bepaald door  

 artikel 5 opnieuw toe te passen.  

e. Indien er na toepassing van achtereenvolgens 6a en 6b in enig geval nog vier 

  ploegen met een gelijk resultaat overblijven wordt hun volgorde bepaald door 

  artikel 4 toe te passen.  

f. Indien er na toepassing van achtereenvolgens 6a en 6b in enig geval nog drie  

 ploegen met een gelijk resultaat overblijven wordt hun volgorde bepaald door  

 artikel 3 toe te passen.  

g. Indien na toepassing van achtereenvolgens 6a en 6b in enig geval nog twee ploegen 

  met een gelijk resultaat overblijven wordt hun volgorde bepaald door artikel 2 toe  

 te passen.  

 

7. Het nemen van strafworpen  

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 (bij 4Korfbal 4) spelers van elke ploeg. 

  Bij finalewedstrijden zijn dit acht (bij 4Korfbal 4) spelers die aan het eind van de  

 verlenging in het veld stonden. Vervangingen van spelers, volgens de spelregels,  

 zijn dan nog steeds toegestaan.  

d. Alleen de nemer van de strafworp, de scheidsrechter (en de assistent-scheidsrechter) 

 mogen zich in het vak bevinden waar de strafworpen worden genomen. De overige 

 spelers stellen zich in het andere vak op. Alle acht (bij 4Korfbal 4) spelers van beide 

 (alle) ploegen nemen om en om een strafworp.  

e. De ploeg die de meeste doelpunten in de serie strafworpen verkrijgt is als hoogste 

 geëindigd.  
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f. 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 die  

 eerder een strafworp heeft genomen. Als deze spelers van beide (alle) ploegen  

 scoren of deze spelers van beide (alle) ploegen de strafworp missen, wordt dit  

 herhaald tot een beslissing is verkregen.  

g. Een speler komt niet aanmerking voor het nemen van een derde strafworp voordat  

 alle spelers een tweede strafworp hebben genomen. Deze bepaling blijft ook van  

 kracht indien meer dan drie series strafworpen nodig zijn. 

 

  

BEPALINGEN  

1. In een ploeg mogen slechts spelers en speelsters uitkomen die als leerling van de betrokken 

groepen bij de desbetreffende school zijn ingeschreven. 

 

2. Voor deelneming aan het toernooi is geen inschrijfgeld verschuldigd. 

 

3. De organiserende vereniging zoekt voor het leiden van de wedstrijden scheidsrechters met 

affiniteit voor jeugdkorfbal of jeugdscheidsrechters aan. Het verdient aanbeveling om voor 

de leiding van de wedstrijden scheidsrechters of jeugdscheidsrechters aan te wijzen die 

vertrouwd zijn met het leiden van jeugdwedstrijden. Voor advies kan de vereniging terecht 

bij de district werkgroep scheidsrechters.  

 

4. Bij aankomst op de toernooi dag meldt de leider van iedere ploeg zijn ploeg bij de 

wedstrijdleiding.  

 

5. Tijdens het toernooi wordt geen gebruik gemaakt van een automatische of centrale 

tijdsignalering.  

 

AANWIJZINGEN VOOR DE REGELINGSCOMMISSIE  

1. Het verdient aanbeveling een accommodatie te kiezen met meer dan zes speelvelden zodat, 

wanneer dat door minder gunstige weersomstandigheden noodzakelijk wordt, van 

speelvelden kan worden gewisseld.  

2. Tussen twee achtereenvolgende wedstrijden van een ploeg dient een pauze van ten minste 

20 minuten te worden aangehouden.  

 

3. Indien één of meer van de finalewedstrijden van het kampioenschap voor de groepen 5/6 of 

7/8 gelijk eindigt en moet(en) worden verlengd, begint een volgende wedstrijd op hetzelfde 

speelveld vijf minuten na afloop van deze wedstrijd.  

 

4. Het volledige wedstrijdreglement en het wedstrijdschema worden opgenomen in het 

programmaboekje, dat iedere deelnemende school voor het begin van het toernooi wordt 

verstrekt.  

 

5. Indien een ploeg afziet van deelneming, wijst de betreffende vereniging, die een 

kampioenschap heeft georganiseerd, de vervangende ploeg aan. Wanneer wijzigingen op de 

toernooi dag moeten plaatsvinden, wordt het wedstrijdschema door de door het 

Districtsbestuur namens het Bondsbestuur aangewezen commissaris aangepast. 


