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1. De wedstrijden worden gespeeld volgens de officiële reglementen en spelregels 

van het KNKV, tenzij hieronder anders is bepaald.  

2. De zaal wordt verlicht met blacklight-UV verlichting. 

3. De korven en de belijning zullen zichtbaar worden gemaakt met blacklight neon 

tape. 

4. Er wordt korfbal gespeeld in één vak op een veld van 12 x 20 meter met 2 

korven. 

5. Afstand palen en grootte van de korven: 

• E/F teams: palen op 2,5 meter uit de achterlijn, grote korven. 

• Overige teams: palen op 3,5 meter uit de achterlijn en kleine korven. 

6. Er wordt vier tegen vier gespeeld. 

7. Er mag continue gewisseld worden. 

8. De ploegen dienen zich minstens 15 minuten vóór aanvang van hun eerste 

wedstrijd te melden bij de wedstrijdleiding.  

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

van het betreffende speelveld.  

10. 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.  

11. De eerstgenoemde ploeg wordt als ontvangende ploeg aangemerkt, heeft de vak 

keuze en neemt de beginworp.  

12. 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.  

13. De speeltijden zijn als volgt: 

• E/F teams: 15 minuten, 

• A/B/C/D teams: 20 minuten, 

• Senioren: 25 minuten, 

allen zonder rust, waarbij er geen halftime-signaal zal klinken en er dus 

halverwege de wedstrijd niet zal worden gewisseld van korf.  

14. De wedstrijdleiding geeft een centraal sein voor het begin en het einde van de 

wedstrijd.  

15. De beslissing van de scheidsrechter is bindend.  

16. De eindrangschikking in de poules wordt bepaald door het aantal behaalde 

wedstrijdpunten. Is dat aantal bij twee of meerdere ploegen gelijk, dan zijn 

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 vier (4) 

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.  

17. De speelsters van iedere ploeg dienen gekleed te zijn in uniforme sportkleding, 

die voldoende te onderscheiden is van die van de andere ploeg. De kleding moet 

zichtbaar zijn in de blacklight UV verlichting. Bij gelijke kleur van shirts krijgt de 

uitspelende ploeg lintjes/hesjes van de organisatie.  

18. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.  

 


