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Algemene informatie Schoolsport
Dit is het programmaboekje van het Schoolsport toernooi voor de scholen van het Primair Onderwijs dat
plaats zal vinden op woensdag 11 April 2018 bij sportvereniging HKV/Ons Eibernest
De organisatie is in handen van HKV/Ons Eibernest in samenwerking met de gemeente Den Haag.
Sportsupport is de uitvoerende afdeling van sport binnen de gemeente Den Haag, waarvan Schoolsport
een onderdeel is.

Algemene informatie kunt u vinden op:
Sportsupport website: www.denhaag.nl/sportsupport
Schoolsport website: www.denhaag.nl/sportbasisonderwijs
Twitter: @schoolsport070
Schoolsport kunt u bereiken via:
E-mail: schoolsport@denhaag.nl
Verantwoordelijkheid en verzekering
Deelname aan activiteiten georganiseerd door of in samenwerking met Sportsupport vindt, tenzij anders
vermeld, altijd plaats op basis van eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers. De organisatie gaat
ervan uit dat de ouders of de school voor de deelnemers een ongevallenverzekering hebben afgesloten.
De school kan de deelnemers aan toernooien, wedstrijden en cursussen erop wijzen dat een
sportkeuring (bij huisarts, schoolarts of Sport Medisch Adviescentrum) eventueel wenselijk is.
De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vermissingen, ontvreemdingen van,
of beschadigingen aan eigendommen van deelnemers of begeleiders.
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Informatie sportvereniging
Naam vereniging

: HKV/Ons Eibernest

Adres

: Steenwijklaan 16

Postcode/woonplaats

: 2541 RL Den Haag

Telefoonnummer

: 070 – 329 29 27

Te bereiken met (openbaar vervoer)

: Tram 9/16 ( halte Loevesteinlaan ) bus 23 ( halte Melis Stokelaan )

Website

: www.Eibernestkorfbal.nl

Schoolsport Korfbaltoernooi groep 3 t/m 8 woensdag 11 april 2018

HKV / Ons Eibernest

Haagse Korfbal Vereniging Ons Eibernest is een bekende korfbalvereniging in Den Haag en
is gesitueerd aan de rand van de krachtwijk Den Haag Zuidwest maar ook vlak bij de
nieuwbouwwijk het Wateringse veld op steenworp afstand van het stadsdeelkantoor aan de
Leyweg. De accommodatie bestaat uit een kunstgrasveld, grasveld, sporthal en een
Beachcourt. Naast het realiseren van de sportieve ambities zet onze vereniging zich in voor
met name de jeugd. Wij zijn hierdoor vaak betrokken bij vele projecten i.s.m.
de gemeente Den Haag, waaronder de ondersteuning van het Haagse
schoolkorfbal toernooi en buurt evenementen. Naast de korfbalsport is er veel
aandacht voor sociale aangelegenheden; de jeugdleden voelen zich thuis op
het “nest”. Iedereen is welkom bij Eibernest/Vrolijk; ongeacht huidskleur,
religie of geaardheid. Naast korfbaldeelname is er veel ruimte voor Vrijwilligerswerk.
wil je na het korfbaltoernooi graag een keer (beach)korfballen bij Eibernest/Vrolijk dan is
dit geen enkel probleem. Kijk even op de website www.eibernestkorfbal.nl of Stuur een
e-mail bericht naar
werving_binding@eibernest-korfbal.nl geef
hierbij aan dat het gaat om de 4 GRATIS
trainingen. Ook de scholen kunnen (extra)
korfbalhulp krijgen van HKV/ Ons Eibernest.
Als betrokken Haagse korfbalvereniging
heeft HKV/ Ons Eibernest een jeugdsport
coördinator voor (beach)korfbal en
(beach)tennis tot haar beschikking die 10 uur per week
sportcursussen op de schoollocaties kan verzorgen. Onze
jeugdsport coördinator is te bereiken op
jeugdsportcoordinator@eibernest-korfbal.nl (korfbal) of
tennis@eibernest-korfbal.nl (tennis) of via de afdeling
Sportmatch van de gemeente Den Haag.
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Huishoudelijk Reglement
Zoals u in dit programmaboekje kunt lezen, wordt er gewerkt met een strak tijdschema. Wij willen daarom
bij alle begeleiders en de kinderen het volgende met nadruk onder de aandacht brengen.
• luister goed naar de omroeper.
• zorg dat je op tijd bij de velden bent.
• kijk van tevoren goed naar de schema's, zodat er op de wedstrijdmiddag geen deelnemers bij de
verkeerde velden staan!
• De contactpersonen worden beleefd verzocht het gehele programma goed door te nemen met de
betreffende scholieren!
• Het toernooi is bedoeld voor scholieren van groep 3 t/m 8 van alle scholen uit het Primair Onderwijs
in Den Haag.
• Sportsupport Den Haag gaat er vanuit dat een team dat is opgeven ook daadwerkelijk komt!
• Mutaties zijn voor de organisatie heel vervelend. Een dringend verzoek aan de scholen dit te voorkomen! De school zal een rekening ontvangen voor ieder team dat niet komt opdagen en dat niet
tijdig, 2 weken van te voren is afgemeld.
• Een team terugtrekken van een toernooi kunt u voorkomen door jongens/meisjes uit een lagere
groep mee te laten spelen in een hogere groep.
• Op de vastgestelde wedstrijddag kunt u kijken naar de bespeelbaarheid van de velden op twitter
@schoolsport070
• Het toernooi wordt georganiseerd HKV/Ons Eibernest in samenwerking met Sportsupport Den Haag.
• De wedstrijden worden geleid door scheidsrechters van HKV/Ons Eibernest
• Waar géén of onvoldoende scheidsrechters aanwezig zijn zal een beroep gedaan worden op
begeleiders.
• Op de wedstrijddag is het terrein om 13.00 uur geopend.
• Deelnemers onder begeleiding moeten zich uiterlijk 20 minuten voor aanvang van het toernooi
melden bij de wedstrijdleiding.
• De aanvang van de eerste wedstrijden is om 13.30 uur. Dit kan echter alleen gerealiseerd worden,
indien alle teams tijdig aanwezig zijn.
• Uiterlijk 16.45 uur zullen de laatste wedstrijden aanvangen.
• Het is een teamtoernooi. Fair-Play zal een onderdeel zijn van deze middag. Hieraan is een prijs
verbonden voor het schoolteam met de hoogste score.
• Er zal strikt op worden toegezien dat ieder team een team begeleider heeft. Het is zaak dat de
begeleider erop toeziet dat de deelnemers zich sportief en volgens de regels gedragen.
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• Deelnemers mogen zich pas omkleden indien begeleiding aanwezig is.
• Tijdens het toernooi is het dragen van sieraden niet toegestaan.
• Waardevolle spullen niet achterlaten in kleedruimtes; deze worden niet afgesloten.
• De begeleiding wordt verzocht voor, tijdens en na de wedstrijden op eigen kinderen toezicht te houden
in kleedruimten, kantine en op de sportvelden.
• De organisatie is niet verantwoordelijk voor vermissing van andermans eigendommen.
• Deelnemers die niet spelen evenals toeschouwers moeten langs de zijlijnen blijven en zich niet op de
velden begeven.
• Het afval a.u.b. deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken.
• Blessures worden verzorgd door de EHBO.

Uitzonderingen:
• In situaties waarin de reglementen niet of niet voldoende voorzien is, beslist de wedstrijdleiding:
eventuele protesten worden door de wedstrijdleiding niet in behandeling genomen.
• In overleg met de wedstrijdleiding kan bij uitzondering, individueel of algemeen van bepaalde regels
afgeweken worden. Dit overleg moet voor aanvang van het toernooi hebben plaatsgevonden.
• De wedstrijdleiding zal van uitzonderingen alle belanghebbenden op de hoogte brengen.
• Wanneer een deelnemer zich meldt zonder begeleider, zal de organisatie telefonisch contact
opnemen met de contactpersoon van de deelnemende school. De organisatie beoordeelt deze situatie
en zal bepalen of de deelnemer op dat moment aan het toernooi mag deelnemen.
• Bij wangedrag van een deelnemer of team tijdens het toernooi, zal de organisatie persoonlijk contact
opnemen met de contactpersoon van de deelnemende school. De organisatie zal de situatie kritische
beoordelen en de maximale staf is dat een team of deelnemer wordt uitgesloten van deelname aan
het toernooi.
• Het is niet toegestaan tijdens het toernooi spelers, opgegeven voor een bepaald team, uit te laten
komen voor een ander team. Een team mag uitsluitend bestaan uit leerlingen van de school waarvoor
wordt uitgekomen.
• Gastspeler(s) zijn niet toegestaan. De teams moeten dus bestaan uit leerlingen van de betreffende
school. Een uitzondering hierop is, dat een speler uit een lagere groep van eenzelfde school mag
invallen.
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Wedstrijd reglement 3-4
Wedstrijd reglement
Algemeen
● De wedstrijden worden gespeeld volgens het reglement voor 4Korfball van het Koninklijk
Nederlands Korfbal Verbond.
● De wedstrijdduur is 12minuten. Alle wedstrijden worden gespeeld zonder rust.
● De deelnemers en begeleiders worden verzocht nauwlettend de aanvangstijden te volgen, die
via de geluidsinstallatie omgeroepen worden en attent te reageren op eventuele wijzigingen.
● Spelers worden verzocht 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn bij het
veld.
● De wedstrijden worden in principe geleid door scheidsrechters van de vereniging. Waar géén of
onvoldoende scheidsrechters aanwezig zijn zal een beroep gedaan worden op begeleiders.
● Beslissingen van de scheidsrechters en de wedstrijdleiding zijn bindend.
● Een team dat niet tijdig aanwezig is start met een achterstand van 2 punten. De resterende tijd
wordt gewoon uitgespeeld.
● Het niet opkomen van een team wordt bestraft met twee verliespunten. Een wedstrijd wordt
met 2-0 verloren verklaard indien blijkt dat er één of meer ongerechtige spelers in het
desbetreffende team uitkomen.
● Iedere wedstrijd heeft het eerst genoemde team in het programma de uitworp.
● Er wordt niet van korf gewisseld.
● De inwisselende en uitwisselende spelers dienen elkaar bij de lijn een high-five te geven.
● De scheidsrechters zijn verantwoordelijk voor het doorgeven van de uitslag aan de
wedstrijdleiding.
● De strafworpen beker wordt uitgereikt aan het team dat over het hele toernooi het beste
gemiddelde heeft.
Materiaal
● Groep 3 & 4: De verenigingen hebben niet genoeg welpenkorven daarom is er besloten om met
F-palen (2,5m) en normale manden te spelen
● Groep 3 & 4 spelen met een ‘3’.
Speelveld
● Het speelveld bestaat uit 1 vak met daarin twee palen. De vak afmeting bij groep 3 & 4 is
ongeveer 20m bij 10m (waarbij de palen ongeveer 5 m van de achterlijn staan).
Verdedigingsregel
• Mag verdedigend schieten met als extra aanvulling; na elk schot eerst overspelen.
Superspeler
• Om verwarring te voorkomen spelen we niet met een superspeler.

Team
●
●

●

●

Het team moet bij voorkeur samengesteld zijn uit twee jongens en twee meisjes. Per team
speelt minimaal 1 meisje of 1 jongen mee.
Het is niet toegestaan tijdens het toernooi spelers, opgegeven voor een bepaald team, uit te
laten komen voor een ander team. Een team mag uitsluitend bestaan uit leerlingen van de
school waarvoor wordt uitgekomen. Een uitzondering geldt voor de super speler.
Gastspeler(s) zijn niet toegestaan. Een team moet dus bestaan uit leerlingen van de
betreffende school. Een uitzondering hierop is, dat een speler uit een lagere groep van
eenzelfde school mag invallen. Ook dan geldt de verdeling 2-2 of 3-1.
Elk team dient zorg te dragen voor uniforme kledij. Dit ter beoordeling van de scheidsrechter.
Indien de tegenstander te veel gelijkende kleding draagt, moet het eerst genoemde team in
het schema partijlinten ophalen bij de wedstrijdleiding.

Wanneer neemt een speler ongerechtig deel
● Als de speler voor meer dan één team uitkomt.
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● Als de speler géén leerling is van de desbetreffende school.
Begin-eindsignaal
● Er is een centraal begin- en eindsignaal.
● Door de wedstrijdleiding wordt aangegeven wanneer wordt begonnen en geëindigd. Het
fluitsignaal van de scheidsrechter is echter bepalend.
Het spelen van de bal
● Je mag niet lopen met de bal in de handen.
● Je mag de bal niet alleen spelen, dit heet alleen spel.
● De bal mag je niet aan een medespeler geven, je moet echt gooien.
● Je mag niet met je been of voet de bal spelen of schoppen.
● Je mag de bal niet pakken als je buiten je eigen speelveld staat.
● De bal is uit als deze buiten het speelveld de grond raakt. Op de lijn is ook uit.
● De bal dient binnen 10 seconden gespeeld te worden.
Gedrag t.o.v. de tegenstander
Het is niet toegestaan:
● De bal uit de handen van de tegenstander te tikken, rukken of slaan.
● Met de armen om een tegenstander staan om zo het afspelen te beletten.
● De tegenstander te omklemmen, vast te houden, te duwen, tegen hem of haar aan te lopen of
te springen.
● De tegenstander op andere wijze (met of zonder bal) in strijd met de regels te storen, te
hinderen of in gevaar te brengen.
Diverse worpen
● Bij een overtreding krijgt de andere partij een spelhervatting.
● Bij een zware overtreding waarbij een schotkans ontnomen, ontvangt schutter een nieuwe
doelpoging vanaf 2,5 meter voor de paal.

Spelhervatting
●

Op het moment dat de nemer van de spelhervatting de bal in de hand heeft of kan nemen fluit
de scheidsrechter. Na het fluitsignaal heeft de nemer van de spelhervatting vier seconden de
tijd om de bal in het spel te brengen. De spelers van de andere ploeg mogen hem daarbij niet
hinderen.
● De bal is in het spel gebracht als de bal tenminste 2,50 m van de plaats van de spelhervatting is
gekomen (gemeten over de grond) of een medespeler de bal heeft aangeraakt. De andere ploeg
mag de bal pas aanraken nadat die 2,50 m heeft afgelegd van de plaats van de spelhervatting
of deze door een andere speler van de nemende ploeg is aangeraakt.
● Indien de speler, die het spel hervat, de bal vier seconden na het fluitsignaal van de
scheidsrechter niet in het spel heeft gebracht, fluit de scheidsrechter en kent een
spelhervatting toe aan de andere ploeg.
● Uit een spelhervatting mag de speler, die het spel hervat, niet rechtstreeks scoren. Hij mag pas
scoren nadat de bal in het spel is gebracht en is aangeraakt door een andere speler. Een
overtreding wordt bestraft met een spelhervatting onder de korf voor de verdedigende partij.
● Wanneer de speler, die het spel hervat - nadat de scheidsrechter heeft gefloten voor het
nemen van de spelhervatting een zij- of achterlijn (of de vloer aan de andere kant van de zijof achterlijn) aanraakt voordat de bal zijn handen heeft verlaten, fluit de scheidsrechter en
kent hij de andere ploeg een spelhervatting toe.
Strafworp
● Bij een overtreding waardoor de kans om te scoren verloren gaat, geeft de scheidsrechter een
strafworp.
● Medespelers en tegenspelers op 2,5 meter afstand van de korf en de nemer.
● Nemer mag direct doelen.

Puntentoekenning per wedstrijd:
● winst 2 punten
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● gelijkspel 1 punt
● verlies 0 punten
Bij gelijke poule stand gelden de volgende regels:
● Indien twee of meer teams in een poule met een gelijk aantal punten eindigen, beslist
achtereen volgens eerst het doelsaldo, dan het onderlinge resultaat en tenslotte het aantal
doelpunten voor.
● Brengt ook dat geen beslissing, dan worden door 4 spelers strafworpen genomen. Het team met
de meeste treffers is winnaar (bij gelijke stand herhalen tot winnaar bekend is).
Uitzonderingen
● In situaties waarin de reglementen niet of onvoldoende voorzien beslist de wedstrijdleiding:
eventuele protesten worden door de wedstrijdleiding niet in behandeling –genomen.
● In overleg met de wedstrijdleiding kan bij uitzondering, individueel of algemeen van bepaalde
regels afgeweken worden. Dit overleg moet voor aanvang van het toernooi hebben
plaatsgevonden.
● De wedstrijdleiding zal van uitzonderingen alle belanghebbenden op de hoogte brengen.
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Wedstrijd reglement 7-8
Algemeen
· De wedstrijden worden gespeeld volgens het reglement voor tweevakken korfbal van het
Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond.
· De wedstrijdduur is 12 minuten. Alle wedstrijden worden gespeeld zonder rust.
· De deelnemers en begeleiders worden verzocht nauwlettend de aanvangstijden te volgen,
die via de geluidsinstallatie omgeroepen worden en attent te reageren op eventuele
wijzigingen.
· Spelers worden verzocht 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn bij het
veld.
· De wedstrijden worden in principe geleid door scheidsrechters van de vereniging. Waar géén
of onvoldoende scheidsrechters aanwezig zijn zal een beroep gedaan worden op
begeleiders.
· Beslissingen van de scheidsrechters en de wedstrijdleiding zijn bindend.
· Een team dat niet tijdig aanwezig is start met een achterstand van 2 punten. De resterende
tijd wordt gewoon uitgespeeld.
· Het niet opkomen van een team wordt bestraft met twee verliespunten. Een wedstrijd
wordt met 2-0 verloren verklaard indien blijkt dat er één of meer ongerechtige spelers in
het desbetreffende team uitkomen.
· Iedere wedstrijd heeft het eerst genoemde team in het programma de keuze van opstelling
en de uitworp. Het andere team moet zich daaraan aanpassen.
· Alleen halverwege wordt van functie gewisseld. Na twee doelpunten wordt dus niet van
functie gewisseld. Alle spelers blijven in hun eigen vak staan.
· Alleen tijdens de functiewisseling mogen onbeperkt wisselspelers ingezet worden. Uiteraard
kunnen geblesseerde spelers tijdens de wedstrijd vervangen worden.
· De scheidsrechters zijn verantwoordelijk voor het doorgeven van de uitslag aan de
wedstrijdleiding.
Speelveld
· Het speelveld bestaat uit 2 vakken met daarin een korf.
· Veldafmeting is 20m bij 40m.
Materiaal
· groep 7 & 8: 3.00 meter (paal op 1/3)
· groep 7 & 8 spelen met een ‘4’.

Team
· Het team moet samengesteld zijn uit vier jongens en vier meisjes. In het
uiterste geval mag worden gespeeld met vijf meisjes en drie
jongens en andersom. Andere samenstellingen worden
automatisch gediskwalificeerd.
· Het is niet toegestaan tijdens het toernooi spelers, opgegeven voor een
bepaald team, uit te laten komen voor een ander team. Een team mag
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uitsluitend bestaan uit leerlingen van de school waarvoor wordt
uitgekomen.
· Gastspeler(s) zijn niet toegestaan. De teams moeten dus bestaan uit
leerlingen van de betreffende school. Een uitzondering hierop is, dat een
speler uit een lagere groep van één zelfde school mag invallen. Ook dan
geldt de verdeling 4-4 of 5-3.
· Elk team dient zorg te dragen voor uniforme kledij. Dit ter beoordeling
van de scheidsrechter. Indien de tegenstander te veel gelijkende kleding
draagt, moet het eerst genoemde team in het schema partijlinten
ophalen bij de wedstrijdleiding.
Wanneer neemt een speler ongerechtigd deel
· als de speler voor meer dan één team uitkomt.
· als de speler géén leerling is van de desbetreffende school.
Begin-eindsignaal
· Er is een centraal begin- en eindsignaal.
· Door de wedstrijdleiding wordt aangegeven wanneer wordt begonnen,
halverwege gewisseld en geëindigd. Het fluitsignaal van de
scheidsrechter is echter bepalend.
Het spelen van de bal:
· Je mag niet lopen met de bal in de handen.
· Je mag de bal niet alleen spelen, dit heet alleen spel.
· De bal mag je niet aan een medespeler geven, je moet echt gooien.
· Je mag niet met je been of voet de bal spelen of schoppen.
· Je mag de bal niet pakken als je buiten je eigen speelveld staat.
· De bal is uit als deze buiten het speelveld de grond raakt. Op de lijn is
ook uit.
Verdedigen
· Verdediger
· Verdediger
· Verdediger
· Verdediger
· Verdediger

moet
moet
moet
moet
moet

binnen armlengte van de aanvaller zijn.
de aanvaller aankijken.
dichter bij de paal staan dan de aanvaller.
1 of 2 handen omhoog hebben.
de intentie hebben om de bal te verdedigen.
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Gedrag t.o.v. de tegenstander
Het is niet toegestaan:
· De bal uit de handen van de tegenstander te tikken, rukken of slaan.
· Met de armen om een tegenstander staan om zo het afspelen te beletten.
· De tegenstander te omklemmen, vast te houden, te duwen, tegen hem of haar aan te
lopen of te springen.
· De tegenstander op andere wijze (met of zonder bal) in strijd met de
regels te storen, te hinderen of in gevaar te brengen.
Diverse worpen
Vrije worp:
· Een vrije worp wordt toegekend bij:
. Overtreding betreffende het gedrag ten opzichte van de tegenstander.
. Overtreding t.o.v. de regels.
. Onsportief gedrag.
Bij vrije worp
· Medespelers en tegenspelers op 2,5 meter afstand van de nemer.
· Nemer moet de bal overspelen voor dat er op de korf geschoten mag
worden.
Strafworp
· Bij een overtreding waardoor de kans om te scoren verloren gaat, geeft
de scheidsrechter een strafworp.
· Medespelers en tegenspelers op 2,5 meter afstand van de korf en de nemer.
· Nemer mag direct doelen.
Puntentoekenning per wedstrijd:
· winst 2 punten
· gelijkspel 1 punt
· verlies 0 punten
Bij gelijke poule stand gelden de volgende regels:
· Indien twee of meer teams in een poule met een gelijk aantal punten eindigen, beslist
achtereen volgens eerst het doelsaldo, dan het onderlinge resultaat en tenslotte het aantal
doelpunten voor.
· Brengt ook dat geen beslissing, dan worden door twee jongens en twee meisjes strafworpen
genomen. Het team met de meeste treffers is winnaar (bij gelijke stand herhalen tot
winnaar bekend is).
· Wanneer in de finaleronde de wedstrijd gelijk eindigt, worden strafworpen genomen door
alle acht spelers (om en om).
· Bij gelijke stand herhalen tot de winnaar bekend is.
Uitzonderingen
· In situaties waarin de reglementen niet of onvoldoende voorzien beslist de wedstrijdleiding:
eventuele protesten worden door de wedstrijdleiding niet in behandeling –genomen.
· In overleg met de wedstrijdleiding kan bij uitzondering, individueel of algemeen van
bepaalde regels afgeweken worden. Dit overleg moet voor aanvang van het toernooi hebben
plaats gevonden.
· De wedstrijdleiding zal van uitzonderingen alle belanghebbenden op de hoogte brengen.
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Fair Play Reglement
Het Fair Play reglement, zoals dat tijdens de toernooien wordt gehanteerd, staat hieronder in vier
aandachtpunten voor u uitgewerkt:
1. Omgang met medespelers
•
Respecteer je teamgenoot en laat iedereen lekker ballen.
•

Moedig jouw team aan en speel goed samen.

•

Help je teamgenoot die gevallen is, zo nodig met opstaan.

2. Omgang met tegenstander
•
Gebruik geen gemene trucjes.
•

Respecteer je tegenstander en laat iedereen lekker ballen.

•

Help je tegenstander die gevallen is, zo nodig met opstaan.

3. Omgang met scheidsrechter
•
Respecteer de beslissing van de scheidsrechter.
•

Geef de scheidsrechter na afloop een hand en bedank hem/haar voor de wedstrijd.

4. Algemeen gedrag
•
Hou je als team en als individu aan de spelregels die in het programmaboekje staan.
•

Ga niet schelden, of nog erger, vloeken wanneer het niet goed gaat.

•

Ook de begeleiders en ouders van ieder team gedragen zich verbaal en in gedrag correct.

•

Houdt het veld en de kleedkamer netjes.

•

Ruim alles op en wees zuinig op de materialen.

Hoe hanteert Sportsupport de puntenverdeling? De scheidsrechter heeft zeven Fair Play punten te
verdelen per wedstrijd en bepaalt zelf, uiteraard rekening houdend met de bovenstaande vier
aandachtspunten, hoe de puntenverdeling is over de beide teams. Dat betekent dat tijdens iedere
wedstrijd punten kunnen worden behaald per aandachtspunt. Let dus goed op, voedt uw team op
en geef ook aandacht aan het gedrag van het publiek, inclusief de ouders.
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Scholenindeling
Poule A (3/4 )

Poule B (3/4 )

Poule C (3/4 )

KINDERCENTRUM BAMBOE 1

DE WATERLELIE 2

GROTE BEER 3

DE WATERLELIE 1

NUTSSCHOOL WOONSTEDE

DE FONTEIN 3

NUTS WOONSTEDE 1

DE FONTEIN 2

O.B.S. DE WISSEL 2

DE FONTEIN 1

KINDERCENTRUM BAMBOE 2

PRINSES MARIJKESCHOOL 2

GROTE BEER 1

GROTE BEER 2

DE WATERLELIE 3

PRINSES MARIJKESCHOOL 1

O.B.S. DE WISSEL 1

KINDERCENTRUM BAMBOE 3

Poule D (3/4 )

Poule E ( 5/6 )

Poule F ( 5/6 )

PRINSES MARIJKESCHOOL 3

KINDERCENTRUM BAMBOE 1

DE WATERLELIE 3

DE WATERLELIE 4

DE WATERLELIE 1

NUTSSCHOOL WOONSTEDE 4

NUTSSCHOOL WOONSTEDE 3

NUTSSCHOOL WOONSTEDE 1

DE FONTEIN 1

GROTE BEER 4

KINDERCENTRUM BAMBOE 2

KINDERCENTRUM BAMBOE 3

KINDERCENTRUM BAMBOE 4

DE WATERLELIE 2

KINDERCENTRUM BAMBOE 4

O.B.S. DE WISSEL 3

NUTSSCHOOL WOONSTEDE 2

NUTSSCHOOL WOONSTEDE 3

Poule G

( 7/8 )

DE WATERLELIE
NUTSSCHOOL WOONSTEDE 1
‘T PALET 1
O.B.S. DE WISSEL 1
NUTSSCHOOL WOONSTEDE 2
‘T PALET 2
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TIJDSINDELING
De tijdsindeling is voor alle poules zijn hetzelfde. Het begin/eind wordt door de
wedstrijdtafel omgeroepen. Hierdoor weten de scheidsrechters wanneer ze
moeten beginnen en eindigen. De Strafworpen dienen Max 4 minuten te duren.
Zorg voor een snelle opstelling van je TEAM.
begintijd :

13:30 Speelduur : 10 minuten & Strafworpen( 8 p/team)

Ronde 1:

Starttijd.
13:45

Eindtijd
13:55

Ronde 2:

14:00

14:10

Ronde 3:

14:15

14:25

Ronde 4:

14:30

14:40

Ronde 5:

14:45

15:55

Ronde 6:

15:00

15:10

Ronde 7:

15:15

15:25

Ronde 8:

15:30

16:40

Ronde 9:

15:45

15:55

Ronde 10:

16:00

16:10

Ronde 11:

16:15

16:25

Ronde 12:

16:30

16:40
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Plattegrond

1

2

3
7

4

5

6
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Wedstrijdschema Poule A
Categorie:

: Groep 3/4

Speelduur

: 1 x 10 minuten + 8 Strafworpen ( P/team )

Bijzonderheden

: Veld 1

Naam Teams

1

2

3

4

5

KINDERCENTRUM BAMBOE 1

XXX

DE WATERLELIE 1

XXX

NUTS WOONSTEDE 1

XXX

DE FONTEIN 1

XXX

GROTE BEER 1

XXX

PRINSES MARIJKESCHOOL 1

XXX

Saldo

Plaats

Tijd

Wedstrijden

Veld

1

13.45

KINDERCENTRUM BAMBOE 1

- DE WATERLELIE 1

1

-

2

14:00

NUTS WOONSTEDE 1

- DE FONTEIN 1

1

-

3

14:15

GROTE BEER 1

- PRINSES MARIJKESCHOOL 1

1

-

4

14:30

DE WATERLELIE 1

- NUTS WOONSTEDE 1

1

-

5

14:45

DE FONTEIN 1

- GROTE BEER 1

1

-

6

15:00

PRINSES MARIJKESCHOOL 1

- KINDERCENTRUM BAMBOE 1

1

-

7

15:15

DE WATERLELIE 1

- GROTE BEER 1

1

-

8

15:30

KINDERCENTRUM BAMBOE 1

- NUTS WOONSTEDE 1

1

-

9

15:45

PRINSES MARIJKESCHOOL 1

- DE FONTEIN 1

1

-

10 16:00

GROTE BEER 1

- NUTS WOONSTEDE 1

1

-

11 16:15

DE WATERLELIE 1

- PRINSES MARIJKESCHOOL 1

1

-

12 16:30

DE FONTEIN 1

- KINDERCENTRUM BAMBOE 1

1

-
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Uitslag

Wedstrijdschema Poule B
Categorie:

: Groep 3/4

Speelduur

: 1 x 10 minuten + 8 Strafworpen ( P/team )

Bijzonderheden

: Veld 2

Naam Teams

1

2

3

4

5

DE WATERLELIE 2

XXX

NUTSSCHOOL WOONSTEDE

XXX

DE FONTEIN 2

XXX

KINDERCENTRUM BAMBOE 2

XXX

GROTE BEER 2

XXX

O.B.S. DE WISSEL 1

XXX

Saldo

Plaats

Tijd

Wedstrijden

Veld

1

13.45

DE WATERLELIE 2

- NUTSSCHOOL WOONSTEDE

2

-

2

14:00

DE FONTEIN 2

- KINDERCENTRUM BAMBOE 2

2

-

3

14:15

GROTE BEER 2

- O.B.S. DE WISSEL 1

2

-

4

14:30

NUTSSCHOOL WOONSTEDE

- DE FONTEIN 2

2

-

5

14:45

KINDERCENTRUM BAMBOE 2

- GROTE BEER 2

2

-

6

15:00

O.B.S. DE WISSEL 1

- DE WATERLELIE 2

2

-

7

15:15

NUTSSCHOOL WOONSTEDE

- GROTE BEER 2

2

-

8

15:30

DE WATERLELIE 2

- DE FONTEIN 2

2

-

9

15:45

O.B.S. DE WISSEL 1

- KINDERCENTRUM BAMBOE 2

2

-

10 16:00

GROTE BEER 2

- DE FONTEIN 2

2

-

11 16:15

NUTSSCHOOL WOONSTEDE

- O.B.S. DE WISSEL 1

2

-

12 16:30

KINDERCENTRUM BAMBOE 2

- DE WATERLELIE 2

2

-
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Wedstrijdschema Poule C
Categorie:

: Groep 3/4

Speelduur

: 1 x 10 minuten + 8 Strafworpen ( P/team )

Bijzonderheden

: Veld 3

Naam Teams

1

2

3

4

5

GROTE BEER 3

XXX

DE FONTEIN 3

XXX

O.B.S. DE WISSEL 2

XXX

PRINSES MARIJKESCHOOL 2

XXX

DE WATERLELIE 3

XXX

KINDERCENTRUM BAMBOE 3

XXX

Saldo

Plaats

Tijd

Wedstrijden

Veld

1

13.45

GROTE BEER 3

- DE FONTEIN 3

3

-

2

14:00

O.B.S. DE WISSEL 2

- PRINSES MARIJKESCHOOL 2

3

-

3

14:15

DE WATERLELIE 3

- KINDERCENTRUM BAMBOE 3

3

-

4

14:30

DE FONTEIN 3

- O.B.S. DE WISSEL 2

3

-

5

14:45

PRINSES MARIJKESCHOOL 2

- DE WATERLELIE 3

3

-

6

15:00

KINDERCENTRUM BAMBOE 3

- GROTE BEER 3

3

-

7

15:15

DE FONTEIN 3

- DE WATERLELIE 3

3

-

8

15:30

GROTE BEER 3

- O.B.S. DE WISSEL 2

3

-

9

15:45

KINDERCENTRUM BAMBOE 3

- PRINSES MARIJKESCHOOL 2

3

-

10 16:00

DE WATERLELIE 3

- O.B.S. DE WISSEL 2

3

-

11 16:15

DE FONTEIN 3

- KINDERCENTRUM BAMBOE 3

3

-

12 16:30

PRINSES MARIJKESCHOOL 2

- GROTE BEER 3

3

-
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Wedstrijdschema Poule D
Categorie:

: Groep 3/4

Speelduur

: 1 x 10 minuten + 8 Strafworpen ( P/team )

Bijzonderheden

: Veld 4

Naam Teams

1

2

3

4

5

PRINSES MARIJKESCHOOL 3

XXX

DE WATERLELIE 4

XXX

NUTSSCHOOL WOONSTEDE 3

XXX

GROTE BEER 4

XXX

KINDERCENTRUM BAMBOE 4

XXX

O.B.S. DE WISSEL 3

XXX

Saldo

Plaats

Tijd

Wedstrijden

Veld

1

13.45

PRINSES MARIJKESCHOOL 3

- DE WATERLELIE 4

4

-

2

14:00

NUTSSCHOOL WOONSTEDE 3

- GROTE BEER 4

4

-

3

14:15

KINDERCENTRUM BAMBOE 4

- O.B.S. DE WISSEL 3

4

-

4

14:30

DE WATERLELIE 4

- NUTSSCHOOL WOONSTEDE 3

4

-

5

14:45

GROTE BEER 4

- KINDERCENTRUM BAMBOE 4

4

-

6

15:00

O.B.S. DE WISSEL 3

- PRINSES MARIJKESCHOOL 3

4

-

7

15:15

DE WATERLELIE 4

- KINDERCENTRUM BAMBOE 4

4

-

8

15:30

PRINSES MARIJKESCHOOL 3

- NUTSSCHOOL WOONSTEDE 3

4

-

9

15:45

O.B.S. DE WISSEL 3

- GROTE BEER 4

4

-

10 16:00

KINDERCENTRUM BAMBOE 4

- NUTSSCHOOL WOONSTEDE 3

4

-

11 16:15

DE WATERLELIE 4

- O.B.S. DE WISSEL 3

4

-

12 16:30

GROTE BEER 4

- PRINSES MARIJKESCHOOL 3

4

-

Schoolsport Korfbaltoernooi groep 3 t/m 8 woensdag 11 april 2018

Uitslag

Wedstrijdschema Poule E
Categorie:

: Groep 5/6

Speelduur

: 1 x 10 minuten + 8 Strafworpen ( P/team )

Bijzonderheden

: Veld 5

Naam Teams

1

2

3

4

5

KINDERCENTRUM BAMBOE 1

XXX

DE WATERLELIE 1

XXX

NUTSSCHOOL WOONSTEDE 1

XXX

KINDERCENTRUM BAMBOE 2

XXX

DE WATERLELIE 2

XXX

NUTSSCHOOL WOONSTEDE 2

XXX

Saldo

Plaats

Tijd

Wedstrijden

Veld

1

13.45

KINDERCENTRUM BAMBOE 1

- DE WATERLELIE 1

5

-

2

14:00

NUTSSCHOOL WOONSTEDE 1

- KINDERCENTRUM BAMBOE 2

5

-

3

14:15

DE WATERLELIE 2

- NUTSSCHOOL WOONSTEDE 2

5

-

4

14:30

DE WATERLELIE 1

- NUTSSCHOOL WOONSTEDE 1

5

-

5

14:45

KINDERCENTRUM BAMBOE 2

- DE WATERLELIE 2

5

-

6

15:00

NUTSSCHOOL WOONSTEDE 2

- KINDERCENTRUM BAMBOE 1

5

-

7

15:15

DE WATERLELIE 1

- DE WATERLELIE 2

5

-

8

15:30

KINDERCENTRUM BAMBOE 1

- NUTSSCHOOL WOONSTEDE 1

5

-

9

15:45

NUTSSCHOOL WOONSTEDE 2

- KINDERCENTRUM BAMBOE 2

5

-

10 16:00

DE WATERLELIE 2

- NUTSSCHOOL WOONSTEDE 1

5

-

11 16:15

DE WATERLELIE 1

- NUTSSCHOOL WOONSTEDE 2

5

-

12 16:30

KINDERCENTRUM BAMBOE 2

- KINDERCENTRUM BAMBOE 1

5

-
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Wedstrijdschema Poule F
Categorie:

: Groep 5/6

Speelduur

: 1 x 10 minuten + 8 Strafworpen ( P/team )

Bijzonderheden

: Veld 6

Naam Teams

1

2

3

4

5

DE WATERLELIE 3

XXX

NUTSSCHOOL WOONSTEDE 4

XXX

DE FONTEIN 1

XXX

KINDERCENTRUM BAMBOE 3

XXX

KINDERCENTRUM BAMBOE 4

XXX

NUTSSCHOOL WOONSTEDE 3

XXX

Saldo

Plaats

Tijd

Wedstrijden

Veld

1

13.45

DE WATERLELIE 3

- NUTSSCHOOL WOONSTEDE 4

6

-

2

14:00

DE FONTEIN 1

- KINDERCENTRUM BAMBOE 3

6

-

3

14:15

KINDERCENTRUM BAMBOE 4

- NUTSSCHOOL WOONSTEDE 3

6

-

4

14:30

NUTSSCHOOL WOONSTEDE 4

- DE FONTEIN 1

6

-

5

14:45

KINDERCENTRUM BAMBOE 3

- KINDERCENTRUM BAMBOE 4

6

-

6

15:00

NUTSSCHOOL WOONSTEDE 3

- DE WATERLELIE 3

6

-

7

15:15

NUTSSCHOOL WOONSTEDE 4

- KINDERCENTRUM BAMBOE 4

6

-

8

15:30

DE WATERLELIE 3

- DE FONTEIN 1

6

-

9

15:45

NUTSSCHOOL WOONSTEDE 3

- KINDERCENTRUM BAMBOE 3

6

-

10 16:00

KINDERCENTRUM BAMBOE 4

- DE FONTEIN 1

6

-

11 16:15

NUTSSCHOOL WOONSTEDE 4

- NUTSSCHOOL WOONSTEDE 3

6

-

12 16:30

KINDERCENTRUM BAMBOE 3

- DE WATERLELIE 3

6

-
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Wedstrijdschema Poule G
Categorie:

: Groep 7/8

Speelduur

: 1 x 12 Minuten

Bijzonderheden

: Veld 7

Naam Teams

1

2

3

4

5

DE WATERLELIE

XXX

NUTSSCHOOL WOONSTEDE 1

XXX

‘T PALET 1

XXX

O.B.S. DE WISSEL 1

XXX

NUTSSCHOOL WOONSTEDE 2

XXX

‘T PALET 2

XXX

Saldo

Plaats

Tijd

Wisl tijd Wedstrijden

Veld

1

13.45

13:51

DE WATERLELIE

- NUTSSCHOOL WOONSTEDE 1

7

-

2

14:00

14:06

‘T PALET 1

- O.B.S. DE WISSEL 1

7

-

3

14:15

14:21

NUTSSCHOOL WOONSTEDE 2

- ‘T PALET 2

7

-

4

14:30

14:36

NUTSSCHOOL WOONSTEDE 1

- ‘T PALET 1

7

-

5

14:45

15:51

O.B.S. DE WISSEL 1

- NUTSSCHOOL WOONSTEDE 2

7

-

6

15:00

15:06

‘T PALET 2

- DE WATERLELIE

7

-

7

15:15

15:21

NUTSSCHOOL WOONSTEDE 1

- NUTSSCHOOL WOONSTEDE 2

7

-

8

15:30

15:36

DE WATERLELIE

- ‘T PALET 1

7

-

9

15:45

15:51

‘T PALET 2

- O.B.S. DE WISSEL 1

7

-

10 16:00

16:06

NUTSSCHOOL WOONSTEDE 2

- ‘T PALET 1

7

-

11 16:15

16:21

NUTSSCHOOL WOONSTEDE 1

- ‘T PALET 2

7

-

12 16:30

16:36

O.B.S. DE WISSEL 1

- DE WATERLELIE

7

-
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