SPELREGELS BEACH KORFBAL – VERSIE APRIL 2011
Beach korfbal is een attractieve, gezellige en inspannende korfbalvariant. Het wordt gespeeld op een veld
van 25x15 meter met twee korven op 1/5 uit de achterlijn (zie figuur 1). Er wordt vier tegen vier of drie
tegen drie gespeeld. Een team bestaat uit twee dames en twee heren. Als er vanaf de eigen helft wordt
gescoord (van achter het wisselvak) telt dit voor 2 punten! Het is handig om met méér dan vier personen
een team te vormen aangezien spelen op zand erg zwaar is en er door het kleine veld snel overgeschakeld
moet worden van aanvallen naar verdedigen. Wisselen mag dan ook onbeperkt en op elk moment vanuit
de wisselzone.
1.
Speelveld
De afmeting van het speelveld bedraagt minimaal 12 x 20 meter tot maximaal 15 x 25 meter
Figuur 1
Zijlijn 20 tot 25 meter

Korf 1/5 uit achterlijn

wisselvak 1½ meter

achterlijn 12 tot 15 meter

2.
Wisselvak
Het wisselvak bevindt zicht naast de lange zijde van het speelveld aangeven door pionnen.
3.
Veldmarkering
De veldmarkering bestaat uit de officiële blauwe KNKV belijningset van 25m x 15 m inclusief verankering,
(voor meer informatie neem contact op met het KNKV) of rood/wit afzetlint bevestigd door middel van een
houten haring die enkele centimeters in het zand is geslagen.
4.
Strafworpstip
De strafworpstip is niet aanwezig. De scheidsrechter meet ter plekke de afstand van 2.50 meter uit.
5.
Korfbalpaal
De korfbalpaal is ± 15‐20 cm ingegraven (op 5 meter vanaf van de achterlijn) om letsel te voorkomen.
Hierdoor ligt het hoogste punt van de korfbalpaal op ± 3.25‐3.30 m.

6.
Korf
Tegen elke paal wordt aan de naar het midden gekeerde kant een korf bevestigd. De korven zijn
cilindervormig zonder bodem, hebben een hoogte van 23,5 ‐ 25,0 cm, een binnenrandse diameter van 39,0
‐ 41,0 cm aan de bovenkant en 40,0 ‐ 42,0 cm aan de onderkant en een bovenrand van 2,0 ‐ 3,0 cm
breedte. Zij zijn gemaakt van kunststof, zijn éénkleurig zijn en onderling gelijk. De kleur van de korf moet
voldoende contrasteren met de achtergrond. Een hardgele kleur voor de korf verdient de voorkeur.
De bevestiging van de korf aan de paal moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
• zij mag geen onderlinge beweging toelaten;
• de paal mag niet boven de korf uitsteken;
• in‐ noch uitwendig mogen uitsteeksels van meer dan 1,0 cm voorkomen;
• een metalen steun onder de korf is slechts toelaatbaar aan de paalzijde over ten hoogste een kwart van
de omtrek;
• metalen strippen tegen de buitenzijde van de korf zijn slechts toelaatbaar over ten hoogste een derde van
de omtrek.
7.
Bal
Er wordt gespeeld met een ronde bal nr. 5 van een type, dat is goedgekeurd door de IKF.
8.
Team
Een team bestaat uit maximaal 8 spelers, verdeeld in 4 mannen en 4 vrouwen, waarvan 4 spelers in het
veld staan. De 4 wisselspelers dienen zich te begeven in de daarvoor aangewezen ruimte naast het
speelveld.
9.
Incompleet team
Wanneer een team incompleet is, kan de wedstrijd alleen gestart worden wanneer er minimaal 2 mannen
en 2 vrouwen op het veld staan.
10.
Wisselen
Tijdens het spel en op dode momenten mogen de vier spelers in het veld worden gewisseld voor een
andere speler. Gewisselde spelers mogen altijd terug gewisseld worden en weer deelnemen aan het spel.
Wisselen is dus op ieder moment toegestaan Wisselen gebeurt vanuit een wisselvak aangeven door een
rechthoekig vak afmetingen vaststellen aan de lange zijde van het veld.
11.
Kleding en schoeisel
De spelers van iedere ploeg dienen gekleed te zijn in uniforme sportkleding, die voldoende te
onderscheiden is van die van de andere ploeg. Het is hierbij wel toegestaan dat de shirts van mannen en
dames afwijkt qua De scheidsrechter en zijn assistent zijn gekleed in een sporttenue, dat voldoende afwijkt
van dat van beide ploegen. Het is de spelers verboden voorwerpen te dragen die tijdens het spel letsel
kunnen veroorzaken. Daarnaast is het dragen van schoenen ook verboden. Het dragen van sokken is wel
toegestaan.
12.
Aanvoerder
Van elke ploeg is één van de spelers aanvoerder. Deze draagt een duidelijk zichtbare band om de
bovenarm. Hij vertegenwoordigt de ploeg en is verantwoordelijk voor een behoorlijk optreden van zijn
spelers. Indien bij de ploeg geen coach aanwezig is neemt hij de taken, als vermeld in punt 13 over.
Hij heeft het recht de scheidsrechter te wijzen op alles wat hem in het belang van een goede voortgang van
de wedstrijd wenselijk voorkomt.

13.
Coach
Bij een ploeg kan een coach aanwezig zijn. De coach behoort te staan in het wisselvak dat aan zijn of haar
ploeg is toegewezen. Het is de coach niet toegestaan het speelveld te betreden zonder toestemming van de
scheidsrechter. Het is de coach toegestaan zijn spelers aanwijzingen te geven vanuit het wisselvak op een

wijze die niet storend is voor anderen. Het is daarbij toegestaan om tijdelijk het wisselvak te verlaten
wanneer er sprake is van een blessure of time‐out.
14.
Scheidsrechter
De scheidsrechter heeft de leiding van het spel.
Tot zijn of haar taak behoort:
a
het keuren van het veld, speelveld en materiaal; het letten op veranderingen, die tijdens het spel
optreden
b
het handhaven van de regels van het spel; De scheidsrechter bestraft de overtredingen. Wanneer
bestraffing in het nadeel is van de niet‐overtredende ploeg kan de scheidsrechter besluiten
een overtreding niet te bestraffen (“voordeelregel”). De scheidsrechter bestraft ieder moment van de
wedstrijd de overtreding van de spelregels, ook wanneer het spel is onderbroken.
c
het gebruiken van de officiële scheidsrechtersgebaren om zijn beslissingen te verduidelijken
d
het ingrijpen, wanneer onbillijke bevoordeling van één van de ploegen door niet tot het spel
behorende omstandigheden wordt teweeggebracht
e
het kennis geven van het beginnen, onderbreken, hervatten en beëindigen van het spel door een
fluitsignaal. Bij het beginnen en hervatten van het spel fluit de scheidsrechter zodra de speler die de worp
neemt gereed staat en aan alle gestelde regels is voldaan.
f
het optreden tegen wangedrag van spelers, coaches, vervangende spelers en andere tot een ploeg
behorende personen In geval van wangedrag kan de scheidsrechter iedere persoon die tot
een ploeg behoort formeel waarschuwen (gele kaart) of de persoon in kwestie van het speelgebied
wegzenden (rode kaart).
g
het optreden tegen overlast van het publiek; wanneer hem dit noodzakelijk voorkomt kan de
scheidsrechter het publiek laten waarschuwen of verwijderen of kan hij de wedstrijd schorsen of voortijdig
beëindigen.
15.
Wedstrijdduur
De speeltijd bedraagt 15 minuten, zonder onderbreking. Tussen de wedstrijden wordt rekening gehouden
met 3 minuten opsteltijd. Tijdens het gehele toernooi geeft de wedstrijdleiding centraal aan wanneer de
wedstrijden aanvangen en eindigen. Ook als bij aanvang de teams niet gereed zijn, gaat de speeltijd in op
het centraal aangegeven moment en wordt de speeltijd van de betreffende wedstrijd dus met de al
verstreken tijd ingekort. (advies: daar het geluid op het strand wel eens ver
16.
Doelpunt
Een doelpunt is 1 punt waard. Wordt de bal vanaf eigen helft (van achter het wisselvak) door de mand
gegooid is het 2 punten waard.
17.
Uitworp
Naar het scoren van een punt wordt de uitworp genomen door een speler van het niet scorende team.
18.

Spelregels

De spelregels zoals deze zijn opgesteld door het IKF/KNKV zijn van toepassing. Op www.knkv.nl is de
meeste actuele versie te downloaden.

Beach Korfbal

NIEUW : Beachkorfbal spelvorm 3 tegen 3
De nieuwe vorm 3 tegen 3 wordt gespeeld op een speelveld van 20 x 10 meter met wisselende
samenstelling van mannen en vrouwen. Wanneer wordt Beach Korfbal gespeeld?
Spelregels 3 tegen 3:

• Veld is 20 x 10 meter met de korf 4 meter uit de achterlijn;
• Wedstrijd bestaat uit 4 kwarten van elk 2½ minuut;
• De teamsamenstelling wisselt per kwart, te beginnen met twee vrouwen en één man;
• Moment van de korfwissel tussen 2e en 3e kwart;
• Verdedigd schieten bestaat niet; beschermd balbezit alleen met de bal in 2 handen; start spel na score
vanaf de achterlijn.

