
Spelregels en fluit momenten Schoolkorfbal 2019

Groep 3 & 4 (veld 9 t/m 12)   4-tallen in één speelvak op een 2.5 meter korf 

Er wordt gefloten voor: 

 Bij voetbal

 Als een speler loopt

 Als de bal over de lijn is

 Bij vallend bemachtigen van de bal

 Bij het midden uitnemen van de bal aan het begin van de
wedstrijd bij een doelpunt en het centrale wissel moment (rust)

Overige spelregels: 

 Dame mag WEL een heer verdedigen en andersom

 Superspeler (*) inzetbaar

 Alleen wisselen (onbeperkt) als het spel stil ligt

 Verdedigd schieten is toegestaan

 Als een team voor een wedstrijd meer dan 5 minuten te laat is, wordt de wedstrijd met een
2-0 achterstand voor het betreffende team gestart, waarna de resterende tijd wordt
gespeeld

(*) Superspeler   
Bij een verschil van 3 doelpunten kan er door de achterstaande ploeg een Superspeler ingezet 
worden. De verhouding in het veld is dan 5-4. De Superspeler verlaat het veld bij het terugdringen 
van het verschil naar 2 punten in het voordeel van de andere partij. 

Groep 5 t/m 8  (veld 1 t/m 8)  4-tallen in 1 vak en 8 tallen in 2 vakken op een 3

meter korf 
Er wordt gefloten: 

 Bij verdedigt schieten

 Als een dame een heer verdedigt en andersom

 Bij voetbal

 Als een speler loopt

 Als de bal over de lijn is

 Bij vallend bemachtigen van de bal

 Bij het midden uitnemen van de bal aan het begin van de
wedstrijd bij een doelpunt en het centrale wissel moment (rust)

Overige spelregels: 

 De wedstrijden worden in één of twee vak(ken) gespeeld en duren 20 minuten.
Waarbij bij 2 vakskorfbal na 10 minuten van functie wordt gewisseld (de aanval gaat
verdedigen en de verdediging gaat aanvallen; dus geen vakwissel!)

 Er is GEEN Superspeler inzetbaar

 Alleen wisselen (onbeperkt) als het spel stil ligt
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