Schoolkorfbal 2011-2012
Algemeen
Het KNKV heeft in juni 2011 op de Algemene Ledenvergadering een aantal
spelregelwijzigingen ingevoerd om schoolkorfbal aantrekkelijker te maken.
Om het spel nog toegankelijker en aantrekkelijker te maken heeft het KNKV
de spelvorm 4Korfbal ontwikkeld. De wedstrijd wordt gespeeld in één vak
met twee korven, waarin twee teams van 4 spelers strijden voor de
overwinning.
Toernooien
Traditioneel organiseren veel korfbalverenigingen jaarlijks een
schoolkorfbaltoernooi. Hierbij strijden diverse basisscholen om het
schoolkorfbalkampioenschap voor de groepen 5/6 en 7/8 van hun
woonplaats. Daarna bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan het
regionale schoolkorfbalkampioenschap. De regionale kampioenen mogen
strijden om het provinciaal kampioenschap met mogelijk uiteindelijk
deelname aan het Nederlands Kampioenschap Schoolkorfbal.
Wijzigingen
Het KNKV vindt het belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd op een leuke
manier kennis maken met korfbal en daarom biedt het ook aan de groepen
3/4 de mogelijkheid om deel te nemen aan regionale en provinciale
kampioenschappen. Zij gaan 4Korfbal spelen net als overigens de groepen
5/6, die voorheen nog in twee vakken actief waren. De regels van het
breedtekorfbal zijn hierop van toepassing. De groepen 7/8 spelen in twee
vakken volgens de regels van het wedstrijdkorfbal.
Nederlands Kampioenschap Schoolkorfbal (NSK)
Scholen die uiteindelijk als provinciaal kampioen mogen deelnemen aan
het NSK, ontvangen van het KNKV een korfbalpakket met informatie.
Tevens wordt een kleine tegemoetkoming uitgekeerd voor de gemaakte
reiskosten.
Spelregels Breedtekorfbal (4Korfbal)
Balnummer
Paalhoogte
Veldafmeting
Speelduur
Wisseling van vak
Verhouding dames <> heren

Spelerswissels

Groep 3/4: bal nummer 3
Groep 5/6: bal nummer 4
2,50 meter (groepen 3/4)
3,00 meter (groepen 5/6)
25 bij 15 meter tot minimaal 20 bij 12 meter (korf op 1/5 uit achterlijn)
2x 10 minuten (pauze 1 minuut)
Niet van toepassing
2 spelers en 2 speelsters
Verhouding dames/heren bij voorkeur 2 om 2; indien dit niet lukt dan wordt
er d.m.v. hesjes een 2 om 2 verdeling gecreëerd. Iemand mag echter
tijdens een wedstrijd als heer en dame in actie komen.
Onbeperkt! (ook terug)

Spelregels Wedstrijdkorfbal (2-vakskorfbal)
Balnummer
Paalhoogte
Veldafmeting
Speelduur
Verhouding dames <> heren
Spelerswissels

Groep 7/8: bal nummer 4
3,00 meter
40 x 20 meter
2x 10 minuten (pauze 1 minuut)
4 spelers en 4 speelsters
De sekseverdeling mag niet worden losgelaten
Maximaal 4 spelerswisselingen. Een eenmaal vervangen speler of
speelster mag niet worden terug gewisseld

