
1/2 
 

 

DES Rabobank 

Vriendenmixtoernooi Korfbal 

Reglement en Huisregels 

Zondag 28 augustus 2016 

9.30 uur tot 17.00 uur 

  

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

die gelden per 1 juli 2016, tenzij hieronder anders is bepaald. 

2. De ploegen dienen zich minstens 15 minuten vóór aanvang van hun eerste wedstrijd te melden bij 

de wedstrijdleiding. Wanneer dit gedaan is gaat men automatisch akkoord met de spelregels, 

reglementen en huisregels, zoals in dit document vermeld. 

3. De ploegen stellen zich 5 minuten vóór aanvang van de wedstrijd op langs de lijn van het 

betreffende speelveld. 

4. Indien een ploeg 5 minuten na aanvang van de wedstrijd niet op het speelveld aanwezig is, wordt 

de wedstrijd door die ploeg met 2-0 verloren. 

5. De eerstgenoemde ploeg wordt als ontvangende ploeg aangemerkt, heeft de vak keuze en neemt 

de beginworp. 

6. De wedstrijdkaarten worden na elke gespeelde wedstrijd door de scheidsrechter voorzien van de 

uitslag en ondertekend. De scheidsrechter levert de kaart direct na de wedstrijd in bij de 

wedstrijdleiding. 

7. De speeltijd voor alle teams is 2x 10  minuten zonder rust, waarbij  

 na het “halve tijd”-signaal gewisseld wordt van korf en functie.      

8. De wedstrijdleiding geeft een centraal sein voor het begin, de wisseling van korf en het einde van 

de wedstrijd. 
 
9. De beslissing van de scheidsrechter is bindend. 
 
10. De eindrangschikking in de poules wordt bepaald door het aantal behaalde wedstrijdpunten. Is dat 

aantal bij 2 of meerdere ploegen gelijk, dan is achtereenvolgens het doelsaldo en het aantal door 

de ploeg gescoorde doelpunten beslissend. Is na toepassing van het hiervoor vermelde nog geen 

beslissing verkregen omtrent de bezetting van de eerste plaats, dan nemen acht (8) speelsters van 

elk der ploegen die voor die plaats in aanmerking komen, om en om ieder een strafworp. Zo nodig 

wordt dit herhaald tot een beslissing is verkregen. 
 
11. Bij gelijke kleur van shirts dient de uitspelende ploeg voor reserveshirts te zorgen. 
 
12. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. 

 



2/2 
 

MEDEDELINGEN 
 

- Er wordt op kunstgras gespeeld. Hiervoor dient men gebruik te maken van voetbal/korfbalschoenen 

met vaste noppen. Verboden zijn schoenen met losse of ijzeren noppen. 

- Scheidsrechters zorgen ZELF voor een fluit. 

- Het is niet toegestaan met voetbalschoenen in de kantine te lopen. 

- Het is verboden op toestelen bomen, struiken te klimmen. 

- Indien men wil inspelen, dient men zelf een bal mee te brengen. 

- Er is ruimte om een tent(je) te plaatsen naast het hoofdveld 

(graag doorgeven aan de wedstrijdleiding). 

- Vrijwilligers van de EHBO-dienst zijn de gehele dag aanwezig. 

 

- GÉÉN KLEEDLOKALEN 

- Vanwege het grote aantal deelnemers zijn de kleedlokalen alleen beschikbaar voor toiletgebruik. 

- Kleedlokalen gaarne netjes achterlaten na het toiletbezoek. 

- De organiserende vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verloren gaan of het 

zoekraken van de eigendommen van de speelsters. De vereniging is ook niet aansprakelijk voor 

eventuele opgelopen blessures voor tijdens of na het toernooi. 

-  Bij melding van deelname aan het toernooi op de dag zelf gaat men automatisch akkoord met alle 

voorgestelde regels en reglementen, zoals hierboven vermeld. 

 

Wij wensen iedereen een hele gezellige sportieve dag toe op zondag 28 augustus 2016 

 

Activiteitencommissie korfbalvereniging DES Vierlingsbeek 

 

Bereikbaar per mail activiteitencommissiedes@hotmail.com 

Zie ook onze site www.des-vierlingsbeek.nl of facebook DES Vierlingsbeek 
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