
 

Welkom 

Welkom bij het Devinco Schoolkorfbal Toernooi 2018. Ook dit jaar strijden vele teams 
om de titel Schoolkorfbal Kampioen van de gemeente Deventer. Daarnaast is er voor 
de groepen 3 en 4 een training en mini-toernooi. Zij kunnen alvast proeven aan de 
korfbalsport en het toernooi zodat zij weten waar zij de komende jaren voor kunnen 
strijden.  

Fair Play Prijs 

Ook dit jaar is er naast de beker een Fair Play Prijs te winnen. Deze prijs wordt beschikbaar 
gesteld door het Sportbedrijf Deventer. Bij elke wedstrijd geeft de scheidsrechter aan welk 
team het Fair Play punt krijgt. Het team dat aan het eind de meeste punten heeft gekregen 
wint deze prijs!  
 
 

 
Huishoudelijke regels 
 

- we houden het vriendelijk en netjes tegen elkaar 
- er wordt niet agressief gesport 
- we accepteren beslissingen van de scheidsrechters, ook als we het niet 

eens zijn met de beslissing 
- aanmoedigen is oké, maar wel positief en netjes. 
-  

Start toernooi en eindtijd 

De begeleiders van de teams kunnen zich melden bij het wedstrijdsecretariaat, in de kantine en dan de 
trap op. Het verzoek aan de scholen om uiterlijk 14.15 uur aanwezig te zijn. Het toernooi wordt om 14.30 
uur kort geopend. Om 14.35 uur beginnen de eerste wedstrijden. Ongeveer 17.30 uur vindt de 
prijsuitreiking plaats.  

Wedstrijdschema op de telefoon 

U kunt het wedstrijdschema ook op uw telefoon bekijken. Ga dan naar:  

https://tournify.nl/live/skb-devinco 

Samen houden we het schoon 

 

Wij vragen u om het afval in de daarvoor bestemde prullenbakken te gooien zodat we 
met z’n allen op een schone accommodatie kunnen sporten en plezier maken. Uiteraard 
kunt u ook een vuilniszak krijgen om hierin het afval van uw team te verzamelen. 

 

Vragen?  

De meeste vrijwilligers lopen in een zwarte Devinco trui of polo. Heeft u een vraag, dan 
kunt u één van deze vrijwilligers aanschieten en wordt u verder geholpen. Ook kunt u 
altijd terecht bij het wedstrijdsecretariaat in het clubhuis. 

 
Wij wensen jullie veel korfbalplezier! Deventer Schoolkorfbalcommissie 

https://tournify.nl/live/skb-devinco


 
 
 
 
 
 
 

 

Spelregels groepen 5-6-7-8 
 

1. er wordt gespeeld in één vak met twee palen 
2. de hoogte van de korf bedraagt 3,0 meter 
3. de balmaat is 4 
4. een ploeg bestaat uit 2 jongens en 2 meisjes 
5. eventueel kunnen meisjes als jongen spelen of andersom, als zij herkenbaar zijn (hesje, lint). Er 

moet echter minimaal één meisje in het veld staan 
6. mocht er toch een team zijn met alleen maar jongens of meisjes, dan kan dit team alleen de 

wedstrijden in de poule spelen en doen zij buiten mededinging mee 
7. het dragen van sieraden (ringen, kettingen, e.d.) tijdens de wedstrijden is niet toegestaan 
8. de deelnemers dragen sportkleding: per team shirts in dezelfde kleur en liever nog hetzelfde tenue 
9. zij dragen ook sportschoeisel, dat geschikt is voor kunstgras (bij voorkeur noppen- of 

kunstgrasschoenen, anders gymschoenen) 
10. er wordt gebruik gemaakt van centrale tijdsignalering 
11. de scheidsrechter begint de wedstrijd na het centrale beginsignaal 
12. de wedstrijd wordt beëindigd met het centrale eindsignaal 
13. de wedstrijd duurt 10 minuten 
14. de thuisploeg heeft de korfkeuze en neemt de bal aan het begin van de wedstrijd 
15. bij een gelijke eindstand in punten in een poule beslist het doelsaldo 
16. indien dit ook gelijk is, nemen 4 veldspelers een strafworp 
17. bij gelijke eindstand in de halve finales en de finale, nemen 4 veldspelers een strafworp. 

 
 
Algemene regels korfbal 

1. geen lichamelijk contact 
2. de bal niet uit handen pakken 
3. de korf niet aanraken 
4. de bal niet met de voet spelen (= gehele deel van het been onder het bovenbeen) 
5. jongen mag meisje niet verdedigen en andersom 
6. niet lopen met de bal 
7. een speler moet binnen 10 seconden de bal overspelen naar een medespeler 
8. verdedigend doelen is wel toegestaan 

 
 
 
 


