Spelbepalingen Veldcompetitie 2014/2015
Versie 30-07-2014

Categorie

Gemiddelde/
max. leeftijd

Verhouding
dames heren
(gemengd)

Bal nummer

Paalhoogte

Veldafmeting

Speelduur

niet van toepassing

4 om 4

Nummer 5

3,50 meter

40 x 20 meter

2 x 35 minuten

niet van toepassing

4 om 4

Nummer 5

3,50 meter

40 x 20 meter

2 x 35 minuten

15,1-18,0 jaar
max. 18 jaar**

4 om 4

Nummer 5

3,50 meter

40 x 20 meter

2 x 35 minuten

15,1-18,0 jaar
max. 19 jaar

Vrij
(hesjes verplicht /
één sekse)

Nummer 5

3,50 meter

40 x 20 meter

2 x 35 minuten

B-jeugd
Wedstrijdkorfbal
B-jeugd
Breedtekorfbal

13,1-15,0 jaar
max. 16 jaar

4 om 4

Nummer 5

3,50 meter

40 x 20 meter

2 x 30 minuten

13,1-15,0 jaar
max. 16 jaar

Vrij
(hesjes verplicht /
één sekse)

Nummer 5

3,50 meter

40 x 20 meter

2 x 30 minuten
(4-tallen: 4x10
minuten)*

C-jeugd
Wedstrijdkorfbal
C-jeugd
Breedtekorfbal

11,1-13,0 jaar
max. 14 jaar

4 om 4

Nummer 5

3,50 meter

40 x 20 meter

2 x 25 minuten

11,1-13,0 jaar
max. 14 jaar

Vrij
(hesjes verplicht /
één sekse)

Nummer 5

3,50 meter

40 x 20 meter

2 x 25 minuten
(4-tallen: 4x10
minuten)*

na 2
doelpunten
na 2
doelpunten
(4-tallen: nvt)
na 2
doelpunten
na 2
doelpunten
(4-tallen: nvt)

9,1-11,0 jaar
max. 12 jaar

4 om 4

Nummer 4

3,00 meter

40 x 20 meter

2 x 25 minuten

Na 2 doelpunten

4

9,1-11,0 jaar
max. 12 jaar

Vrij
(hesjes verplicht)

Nummer 4

3,00 meter

40 x 20 meter

na 12½ minuten
(4-tallen: nvt)

Onbeperkt*
(max. 1x terug)
(4t: onb. terug)

7,1-9,0 jaar
max. 10 jaar

Vrij
(hesjes verplicht)

Nummer 4

3,00 meter
korf op 1/4***

24 x 12 meter

niet van toepassing

Onbeperkt*
(ook terug)

5,1-7,0 jaar
max. 8 jaar

Minimaal één
dame

Nummer 3

2,50 meter
korf op 1/4***

24 x 12 meter

niet van toepassing

Onbeperkt*
(ook terug)

Senioren
Top & Wedstrijdkorfbal
Senioren
Breedtekorfbal
A-jeugd
Wedstrijdkorfbal
A-jeugd
Breedtekorfbal

D-jeugd
Wedstrijdkorfbal
D-jeugd
Breedtekorfbal
E-jeugd
(4Korfbal)
F-jeugd
(4Korfbal)

2 x 25 minuten
(4-tallen: 4x10
minuten)*
4 x 10 minuten*
(na afloop per team
12 strafworpen)
4 x 10 minuten*
(na afloop per team
12 strafworpen)

Wisseling van
vak

Aantal
wissels

na 2
doelpunten
na 2
doelpunten
na 2
doelpunten

Onbeperkt
(max. 1x terug)

na 2
doelpunten

Onbeperkt
(max. 1x terug)

4

4

4
Onbeperkt*
(max. 1x terug)
(4t: onb. terug)
4
Onbeperkt*
(max. 1x terug)
(4t: onb. terug)

Veldafmetingen: Op bestaande kunstgrasvelden mag er nog met oude maten gespeeld worden, zie voor details BB veldafmetingen.
Extra regels in E/F jeugd: zie details BB Jeugdkorfbal
Vrij (hesjes verplicht / één sekse) = d.m.v. hesjes wordt er een 4 om 4 verdeling gecreëerd, iemand die als “heer” begint d.m.v. een hesje blijft de gehele wedstrijd heer.
Vrij (hesjes verplicht) = door middel van hesjes wordt er een 4 om 4 verdeling gecreëerd, iemand mag echter tijdens een wedstrijd als “heer” en “dame” in actie komen.
e
e
* Bij 4Korfbal vindt na de 10 en de 30 minuut een time-out van 1 minuut plaats. deze onderbreking kan worden gebruikt voor het wisselen van spelers en het geven van korte
instructies
e
e
** in de A-jeugd 2 klasse max. 19 jaar, en in Dameskorfbal A-jeugd 1 klasse max. 19 jaar
*** 20*10 meter op 4 meter van achterlijn = 1/5 ; 24*12 meter op 6 meter van achterlijn = ¼ ; 25*12 meter op 6,5 meter van achterlijn ; 25*12 meter met vaste potten is op 5
meter van achterlijn = 1/5

Paal in het midden achterlijn op 6 meter

Spelbepalingen Zaalcompetitie 2014/2015
Versie 30-07-2014

Categorie
Senioren
Top & Wedstrijdkorfbal
Senioren
Breedtekorfbal
A-jeugd
Wedstrijdkorfbal
A-jeugd
Breedtekorfbal
B-jeugd
Wedstrijdkorfbal
B-jeugd
Breedtekorfbal
C-jeugd
Wedstrijdkorfbal
C-jeugd
Breedtekorfbal
D-jeugd
Wedstrijdkorfbal
D-jeugd
Breedtekorfbal
E-jeugd
(4Korfbal)
F-jeugd
(4Korfbal)

Gemiddelde/
max. leeftijd

Verhouding
dames heren
(gemengd)

Bal nummer

Paalhoogte

Veldafmeting

Speelduur

niet van toepassing

4 om 4

Nummer 5

3,50 meter

40 x 20 meter

2 x 30 minuten

niet van toepassing

4 om 4

Nummer 5

3,50 meter

40 x 20 meter

2 x 30 minuten

15,1-18,0 jaar
max. 18 jaar**

4 om 4

Nummer 5

3,50 meter

40 x 20 meter

2 x 30 minuten

15,1-18,0 jaar
max. 19 jaar

Vrij
(hesjes verplicht /
één sekse)

Nummer 5

3,50 meter

40 x 20 meter

2 x 30 minuten

13,1-15,0 jaar
max. 16 jaar

4 om 4

Nummer 5

3,50 meter

40 x 20 meter

13,1-15,0 jaar
max. 16 jaar

Vrij
(hesjes verplicht /
één sekse)

Nummer 5

3,50 meter

40 x 20 meter

11,1-13,0 jaar
max. 14 jaar

4 om 4

Nummer 5

3,50 meter

40 x 20 meter

2 x 25 minuten

11,1-13,0 jaar
max. 14 jaar

Vrij
(hesjes verplicht /
één sekse)

Nummer 5

3,50 meter

40 x 20 meter

9,1-11,0 jaar
max. 12 jaar

4 om 4

Nummer 4

3,00 meter

40 x 20 meter

9,1-11,0 jaar
max. 12 jaar

Vrij
(hesjes verplicht)

Nummer 4

3,00 meter

40 x 20 meter

7,1-9,0 jaar
max. 10 jaar

Vrij
(hesjes verplicht)

Nummer 4

3,00 meter
korf op 1/4***

5,1-7,0 jaar
max. 8 jaar

Minimaal één
dame

Nummer 3

2,50 meter
korf op 1/4***

24 x 12m,
Min. 20 x 12m
Max. 25 x 15m
24 x 12m
Min. 20 x 12m
Max. 25 x 15m

2 x 25 minuten
(hoofdklasse 2 x 30
minuten)
2 x 25 minuten
(4-tallen: 4x10
minuten)*

Wisseling van
vak

Aantal
wissels

na 2
doelpunten
na 2
doelpunten
na 2
doelpunten

Onbeperkt
(max. 1x terug)

na 2
doelpunten

Onbeperkt
(max. 1x terug)

na 2
doelpunten

4

4

4

Onbeperkt*
(max. 1x terug)
(4t: onb. terug)

2 x 25 minuten
(4-tallen: 4x10
minuten)*

na 2
doelpunten
(4-tallen: nvt)
na 2
doelpunten
na 2
doelpunten
(4-tallen: nvt)

2 x 25 minuten

na 2 doelpunten

4

na 12½ minuten
(4-tallen: nvt)

Onbeperkt*
(max. 1x terug)
(4t: onb. terug)

niet van toepassing

Onbeperkt*
(ook terug)

niet van toepassing

Onbeperkt*
(ook terug)

2 x 25 minuten
(4-tallen: 4x10
minuten)*
4 x 10 minuten*
(na afloop per team
12 strafworpen)
4 x 10 minuten*
(na afloop per team
12 strafworpen)

4
Onbeperkt*
(max. 1x terug)
(4t: onb. terug)

Veldafmetingen: Op bestaande kunstgrasvelden mag er nog met oude maten gespeeld worden, zie voor details BB veldafmetingen.
Extra regels in E/F jeugd: zie details BB Jeugdkorfbal
Vrij (hesjes verplicht / één sekse) = d.m.v. hesjes wordt er een 4 om 4 verdeling gecreëerd, iemand die als “heer” begint d.m.v. een hesje blijft de gehele wedstrijd heer.
Vrij (hesjes verplicht) = door middel van hesjes wordt er een 4 om 4 verdeling gecreëerd, iemand mag echter tijdens een wedstrijd als “heer” en “dame” in actie komen.
e
e
* Bij 4Korfbal vindt na de 10 en de 30 minuut een time-out van 1 minuut plaats. deze onderbreking kan worden gebruikt voor het wisselen van spelers en het geven van korte
instructies
e
e
** in de A-jeugd 2 klasse max. 19 jaar, en in Dameskorfbal A-jeugd 1 klasse max. 19 jaar
*** 20*10 meter op 4 meter van achterlijn = 1/5 ; 24*12 meter op 6 meter van achterlijn = ¼ ; 25*12 meter op 6,5 meter van achterlijn

Paal in het midden van de achterlijn op 4 meter

