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Welkom! 
 
Fijn dat jullie mee doen met het Schoolkorfbaltoernooi van AKV Soesterkwartier op 
woensdag 22 mei 2019. In totaal hebben zich 19 teams ingeschreven, verdeeld over 6 
scholen. Helaas dus wat minder teams dan vorig jaar maar dat gaat de pret niet 
drukken. ’s Middags strijden 6 teams bij groep 3 en 4 voor de beker, ’s avonds 
hebben we 8 teams bij groep 5 en 6 en 5 teams bij groep 7 en 8. 
 
De wedstrijden beginnen ’s middags om half 3 tot even na 4 uur. De middag wordt 
afgesloten met de prijsuitreiking. ’s Avonds beginnen we om 6 uur tot ongeveer 8 
uur, gevolgd door de prijsuitreiking bij groep 5 tot en met 8. 
 
Het toernooi wordt gehouden op het terrein van AKV Soesterkwartier: 
 
 Dollardstraat 121 
 3812 EV Amersfoort 
 
De nummers 1 en 2 bij groep 5 en 6 en groep 7 en 8 spelen op maandag 27 mei de 
finale om het kampioenschap van Amersfoort. Deze wedstrijden worden eveneens 
gespeeld op ons veld aan de Dollardstraat. 
 
Wij wensen iedereen heel veel succes tijdens dit toernooi! 
 
De organisatie. 
  



Toernooiregels 
 
Net als thuis gelden er tijdens het toernooi een aantal regels zodat we er een gezellig 
feest van kunnen maken. 
 

• Voorafgaand aan het toernooi vragen we de begeleiders van de teams zich te 
melden bij de wedstrijdleiding. Doe dit een kwartier voor aanvang van de 
eerste wedstrijd, dus 14:15 uur voor de teams van groep 3 en 5 en 17:45 uur 
voor de teams van groep 5 tot en met 8. 

 
• Omdat teams van dezelfde school tegen elkaar spelen of meerdere scholen 

dezelfde kleur shirts hebben, stellen wij het op prijs wanneer de scholen zelf 
voor lintjes of hesjes zorgen. Vanuit de organisatie is een beperkt aantal lintjes 
beschikbaar. 

 
• Agressie en geweld horen niet thuis op het veld. Zijn er problemen meldt dit 

dan bij de wedstrijdleiding zodat we dit snel op kunnen lossen. 
 

• Mochten er toch gewonden vallen, dan zijn er vrijwilligers van EHBO vereniging 
St. Joris aanwezig. 
 

• Op het terrein staan op verschillende plaatsen vuilnisbakken. We stellen het op 
prijs wanneer hier ook gebruik van wordt gemaakt. 
 

• Tijdens het toernooi worden foto’s genomen. Deze zullen worden gebruikt ter 
promotie van het toernooi en de vereniging. Plaatsing is op onze eigen website 
en onze Facebook pagina. Indien hier bezwaar tegen is, geef dit dan door aan 
de wedstrijdleiding. 

  



Spelregels 
 
Er wordt gespeeld volgens het 4Korfbal principe met de spelregels zoals vastgelegd 
door het KNKV. Via de volgende link kun je een beknopt overzicht downloaden van 
de spelregels: 

 
http://school-korfbal.nl/wp-content/uploads/2017/12/Spelregels-Korfbal-2017.pdf 
 
In het kort zijn de spelregels als volgt: 
 

• Er wordt gespeeld in één vak met 2 korven. Elk team moet dus zowel aanvallen 
én verdedigen tijdens de wedstrijd. 

 
• De wedstrijden duren elk 8 minuten. Tussen elke ronde is er 2 minuten tijd. 

Het kan zijn dat een ploeg 2 wedstrijden achter elkaar moet spelen. Houd hier 
rekening mee! 

 
• Een team bestaat uit minimaal 4 spelers, 2 jongens en 2 meisjes. Bij meer dan 

4 spelers kunnen gedurende de wedstrijd spelers worden gewisseld wanneer 
de scheidrechter het spel heeft onderbroken. Geef dit duidelijk aan bij de 
scheidsrechter en zorg ervoor dat ook de tegenstander weet dat er gewisseld 
is. 

 
• Er mag niet verdedigd worden geschoten op de korf. Let er op dat jongens 

alleen jongens en meisjes alleen meisjes mogen verdedigen. 
 
Bij groep 3 en 4 is er geen verdedigen! Hier mag dus altijd geschoten worden 
op de korf. Let wel dat je maar één keer achter elkaar mag schieten! 
 

• Wanneer je de bal hebt, moet je stil blijven staan. Door naar elkaar over te 
spelen moet het team proberen in een goede positie te komen om te scoren. 

 
Het team dat de wedstrijd wint krijgt 2 punten, het andere team krijgt 0 punten. Bij 
een gelijke stand krijgen beide teams 1 punt. 
 
De eindstand in een poule wordt bepaald door het aantal punten, gevolgd door het 
doelsaldo. Bij gelijke stand worden door elk team (minimaal) 8 strafworpen genomen 
totdat hier een winnaar uit komt. 
  



Wedstrijden Groep 3 en 4 
 

Tijd Veld Thuis Gasten 
    

14:30-14:38 1 Aloysius 1 `t Anker 1 
14:30-14:38 2 Joost vd Vondel 1 Kubus 1 
14:40-14:48 1 Magneet 1 Magneet 2 
14:40-14:48 2 Joost vd Vondel 1 Aloysius 1 
14:50-14:58 1 Kubus 1 `t Anker 1 
14:50-14:58 2 Magneet 1 Aloysius 1 
15:00-15:08 1 Magneet 2 `t Anker 1 
15:00-15:08 2 Magneet 1 Joost vd Vondel 1 
15:10-15:18 1 Magneet 2 Kubus 1 
15:20-15:28 1 `t Anker 1 Joost vd Vondel 1 
15:30-15:38 1 Aloysius 1 Magneet 2 
15:30-15:38 2 Kubus 1 Magneet 1 
15:40-15:48 1 Joost vd Vondel 1 Magneet 2 
15:50-15:58 2 Aloysius 1 Kubus 1 
16:00-16:08 1 `t Anker 1 Magneet 1 

 
Na de wedstrijden wordt de prijsuitreiking gehouden. 
  



Wedstrijden groep 5 en 6 
 
Bij groep 5 en 6 wordt er gespeeld in 2 poules. Na afloop van de poulewedstrijden 
zijn er nog finalewedstrijden tussen de nummers 1 van beide poules (voor plaats 1 en 
2) en tussen de nummers 2 (voor plaats 3 en 4). Deze wedstrijden worden rond kwart 
over 8 gespeeld, na afloop van de laatste poulewedstrijden. 

Poule 1: 
 

Tijd Veld Thuis Gasten 
    

18:00-18:10 2 Aloysius 1 `t Anker 2 
18:15-18:25 2 Kubus 1 Magneet 2 
18:30-18:40 2 Kubus 1 Aloysius 1 
18:45-18:55 2 Magneet 2 `t Anker 2 
19:00-19:10 1 Aloysius 1 Magneet 2 
19:15-19:25 1 `t Anker 2 Kubus 1 

 

Poule 2: 
 
Tijd Veld Thuis Gasten 
    

18:00-18:10 3 Aloysius 2 `t Anker 1 
18:15-18:25 3 `t Anker 3 Magneet 1 
18:30-18:40 3 `t Anker 3 Aloysius 2 
19:00-19:10 2 Magneet 1 `t Anker 1 
19:15-19:25 2 Aloysius 2 Magneet 1 
19:30-19:40 2 `t Anker 1 `t Anker 3 

 
  



Wedstrijden groep 7 en 8 
 
Bij groep 7 en 8 wordt er gespeeld in 1 poule. De prijsuitreiking vindt plaats na de 
finalewedstrijden van groep 5 en 6. 
 

Tijd Veld Thuis Gasten 
    

18:00-18:10 1 Magneet 2 `t Anker 1 
18:15-18:25 1 Magneet 1 `t Anker 2 
18:30-18:40 1 `t Anker 3 `t Anker 1 
18:45-18:55 1 `t Anker 2 Magneet 2 
18:45-18:55 3 `t Anker 3 Magneet 1 
19:00-19:10 3 `t Anker 1 `t Anker 2 
19:15-19:25 3 Magneet 2 `t Anker 3 
19:30-19:40 1 `t Anker 1 Magneet 1 
19:30-19:40 3 `t Anker 2 `t Anker 3 
19:45-19:55 1 Magneet 1 Magneet 2 

 
 


