
Informatie voor Scheidsrechters, Trainers en Coaches

Met welke spelregels moet ik rekening houden?

Afgelopen week is door de KNKV de Nederlandstalige versie van de huidige (internationale) 
spelregels gepubliceerd. Deze spelregels kun je vinden in onderstaand document.
 Spelregels korfbal 2020

Naast de bestaande regels zijn er echter een aantal (grote) wijzigingen die van belang zijn:

1. Iedereen neemt zijn eigen strafworp. Dit geldt voor alle niveaus, dus ook in het 

breedtekorfbal. De persoon met de vrije doelmogelijkheid neemt dus de strafworp.

2. Er is geen verbod meer op steunbal, vallend de bal bemachtigen en met de vuist de bal 

raken. De opgooibal is afgeschaft op alle niveaus.

3. Voetbal is alleen strafbaar als het bewust gebeurt.

4. Alle teams mogen twee coaches hebben. Zij kunnen onbeperkt de bank verlaten, mits zij 

andere deelnemers niet hinderen en er mag op hetzelfde moment altijd maar één van de twee 

van de bank zijn.

5. Onnodig het spel ophouden kan gedurende de hele wedstrijd bestraft worden.

https://knkv.sharepoint.com/:b:/g/downloads/EfIoTZSgbOhMsnqT6ZAuUiMBUdfgC1TNBWtuHaVAO85vpw?e=qfn15q


Wedstrijdkorfbalteams bij de Meeuwen: S1 t/m S4, A1/A2, B1/B2, C1/C2 en D1

Breedtekorfbal: S5, A3, B3 t/m B5, C3 t/m C5, D2/D3, E1 t/m E6 en F1/F2

Spelregels E en F jeugd

Spelregels E-jeugd:
• 10-secondenregel; een speler moet binnen 10 seconden de bal overspelen naar een medespeler.
• Minimaal één meisje per team
• Wisselen tijdens time out en rust. Wissel en terugwisselen is onbeperkt
• Niet schieten als je wordt verdedigd, iemand van eigen sexe verdedigen

Spelregels F-jeugd:
• Altijd scoren (nooit verdedigd)
• Jongens mogen meisjes hinderen en vice versa
• Minimaal één meisje per team
• 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
Als je afvangt mag je niet meteen weer schieten maar moet je eerst overspelen
Extra spelregels SUPER-speler
• 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;
• De SUPER-speler verlaat het veld bij het terugdringen van het verschil naar 2 doelpunten in het voordeel van de andere 
partij;


