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Plattegrond speelvelden
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Beste schoolkorfballers,
 
Leuk dat jullie meedoen aan ODIK Schoolkorfbaltoernooi. Wij kijken er enorm naar 
uit en we hopen dat jullie er ook heel veel zin in hebben. Twee avonden lang lekker 
sporten met je klasgenoten. Dat is toch super leuk? En misschien sta je na afloop 
zelfs met een beker in je handen.
 
Al is dat wat ons betreft niet eens het belangrijkste. Want sport gaat niet alleen over 
winnen of wie de meeste doelpunten scoort. Een echte kampioen ben je in onze 
ogen als je elkaar helpt en aanmoedigt. Overspeelt als de ander er beter voorstaat. 
Sportief bent naar de tegenstander. En heel veel lol hebt, of je nu wint of verliest.  
 
Wist je trouwens dat dit een extra bijzonder toernooi is? Het is namelijk de 60e keer 
dat we het ODIK Schoolkorfbaltoernooi organiseren. Dat doen we elk jaar met hulp 
van heel veel vrijwilligers, zoals de scheidsrechters die jullie wedstrijden fluiten. Maar 
ook de mensen die ons complex netjes, heel en schoon houden. Het is fijn als jullie 
ze daarbij een handje helpen. Alvast bedankt!
 
Tot slot: we hopen dat dit schoolkorfbaltoernooi naar meer smaakt. Dat je ontdekt 
hoe leuk het is om te sporten. Wil je dat bij ODIK doen? Dan ben je van harte 
welkom om 4 keer gratis mee te trainen. Stuur even een mailtje naar info@odik.nl en 
we nodigen je uit.
 
Want dit schoolkorfbaltoernooi is leuk, maar elke week korfballen is nog veel leuker. 
Je zult merken dat je snel nieuwe vriendjes en vriendinnetjes maakt. Bovendien 
organiseert ODIK naast het korfballen veel leuke activiteiten voor kinderen. Je krijgt 
er als het ware een familie bij: een korfbalfamilie!
 
Met sportieve groet,
 
Het bestuur van ckv ODIK 
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Samen werkend aan een geslaagd

SCHOOLKORFBALTOERNOOI

Dit jaar stelt de BDU weer de sportiviteitprijs ter beschikking! 
De volgens de jury meest sportieve ploeg krijgt een wisselbeker uitgereikt.

•	 De	deelnemende	teams	krijgen	per	avond	een	consumptiebon	voor	limonade.
•	Ook	de	begeleiders	van	de	teams	krijgen	per	avond	een	consumptiebon,	voor	koffie	

of thee.
•	 De	deelnemende	teams	krijgen	een	bon	voor	een	aandenken.

Als u zich met uw team(s) meldt bij aanvang van het toernooi bij de wedstrijdleiding, 
ontvangt u de bonnen.

Als er wijzigingen zijn, door bijvoorbeeld slecht weer, dan vindt u die op www.odik.nl

d o k t e r i b . n l
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REGLEMENTEN EN SPELREGELS: 

Tijdens het spel is het volgende niet toegestaan:
1. De bal met de voet of het been te raken
2. De bal met de vuist weg te slaan
3. Met de bal te lopen
4. De bal aan een medespeler/speelster over te geven
5. Een tegenstander de bal uit de handen te slaan of te lopen
6. Een tegenstander te duwen, vast te houden of aft e houden
7. Een tegenstander zwaar te hinderen. Te veel lichamelijk contact is niet 

toegestaan
8. Een tegenstandervan de andere sekse bij het gooien van de bal te hinderen
9. Buiten het eigen vak te spelen
10. In verdedigende positie proberen te scoren. Daarbij geldt:
 a: de verdediger moet binnen armlengte van de aanvaller zijn, met het gezicht 

er naartoe gekeerd
 b:  de verdediger moet daadwerkelijk trachten de bal te blokkeren. Slaan naar 

de bal is niet toegestaan. De hand omhoog houden is al voeldoende
 c:  de verdediger moet dichter bij de paal zijn dan de tegenstander
11. Een scoringskans te beïnvloeden door de paal te bewegen
12. De paal vast te pakken bij het springen, lopen of afzetten

In verband met het kunnen waarborgen van de bereikbaarheid van 
het veld door hulpdiensten, waaronder de ambulance, mogen fietsen 
en brommers uitsluitend worden geplaatst op de bij het sportpark 
aangegeven plaatsen!

Graag de leerlingen / ouders daar met klem op wijzen!!

Toernooi organisatoren:

Martien van de Veen Tel. (0342) 49 14 16
Jaap van de Kieft Tel. (0342) 41 55 50
Harry van Beek Tel. (0342) 49 18 96
Bea Schimmel Tel. 06  22 38 80 22
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Spelregels groep 7 en 8:

•	 Op	het	tijdstip	dat	een	voorgaande	wedstrijd	eindigt,	dienen	de	volgende	ploegen	
reeds bij het speelveld (wel buiten de lijnen) klaar te staan.

•	 Zodra	een	voorgaande	wedstrijd	is	beëindigd,	kunnen	de	volgende	ploegen	zich	
via de aanvoerder melden bij de scheidsrechter en zich daarna opstellen.

•	 De	eerst	genoemde	mag	de	bal	uit		nemen	bij	aanvang	van	de	wedstrijd.
•	 Na	8	minuten	wordt	er	van	functie	gewisseld;	aanval	wordt	verdediging	en	

omgekeerd. De spelers en speelsters blijven dus in hetzelfde vak staan.
•	 Na	het	wisselen	mag	de	ploeg	die	als	tweede	wordt	genoemd	de	bal	uitnemen.
•	 Het	begin-,	wissel-	en	eindsignaal	wordt	centraal	gegeven.
•	 Bij	het	wisselen	loopt	de	tijd	door	(dus	snel	wisselen).
•	 Ieder	team	speelt	met	8	personen,	bestaande	uit	4	meisjes	en	4	jongens	

(uitzonderingen in overleg met de organisatie mogelijk).
•	 Indien	een	team	over	onvoldoende	spelers/speelsters	beschikt,	mag	met	dit	team	

alleen maar aanvullen met leerlingen uit een lagere groep. 
•	 Per	wedstrijd	mag	men	vier	spelers/speelsters	wisselen.	Een	speler/speelster	die	

al aan de wedstrijd heeft deelgenomen, mag niet opnieuw gewisseld worden. 
•	 Er	mag	alleen	gewisseld	worden	als	de	scheidsrechter	er	toestemming	voor	heeft	

gegeven.
•	 Voor	een	speler/speelster	die	uit	het	veld	gezonden	wordt,	mag	een	vervanger/

ster worden opgesteld.
•	 Tijdens	het	spel	mogen	alleen	de	spelers	en	de	scheidsrechter	in	het	veld	staan.
•	 Ieder	ander,	dus	ook	de	coach,	moet	buiten	het	veld	blijven.
•	 Voor	kleine	overtredingen	hopen	we	dat	de	scheidsrechter	het	spel	goed	

“aanvoelt” en een juiste beslissing neemt. 
•	 Beslissingen	van	de	scheidsrechter	zijn	bindend	en	er	kan	niet	bij	de	

wedstrijdleiding gereclameerd worden.
•	 In	een	poule	met	6	teams	spelen	3	(willekeurig	gekozen)	koppels	van	teams	niet	

tegen elkaar. (Dus a niet tegen b, c iet tegen d en e niet tegen f). Dit is een gevolg 
van het maximale aantal speelrondes per avond.

•	 Korfhoogte	groep	7	en	8:	3	meter
•	 Bij	groep	6,	7	en	8	mogen	jongens	alleen	jongens	verdedigen	en	meisjes	alleen	

meisjes
•	 Bij	groep	6,	7	en	8	is	verdedigd	schieten	niet	toegestaan

Puntentelling (groep 6, 7 en 8)
Gewonnen wedstrijd: 3 punten. Gelijkspel: 1 punt. Verlies: 0 punten

Spelregels 3, 4, 5 en 6
Voor de spelregels van groep 3, 4, 5 en 6, zie pag. 12.
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Einduitslag per poule
Wanneer teams in een poule gelijk eindigen (het zelfde aantal wedstrijdpunten) telt 
het doelpuntgemiddelde en wanneer vervolgens de stand dan nog gelijk is, worden 
er per team, door elke keer een andere speler of speelster, 5 strafworpen genomen. 
Is de stand na het nemen van 5 strafworpen nog gelijk, dan wordt er door gegaan 
totdat er een winnaar is!

De finale
De	FINALE	om	de	grote	wisselbeker	wordt	gespeeld	tussen	de	poulewinnaars	
uit groep 8. Wanneer er meer dan twee poules in groep 8 zijn, gaat het om de 2 
beste poulewinnaars. Daarbij is het bepaalde onder “Einduitslag per poule” van 
overeenkomstige toepassing.

Prijsuitreiking
Na	de	finale	is	er	een	prijsuitreiking,	waarbij	de	1e	t/m	3e	plaats	een	prijs	ontvangen.	
Ook dit jaar wordt er weer een prijs uitgereikt aan het sportiefste team. 
De aangewezen teamvertegenwoordiger wordt verzocht de prijs op te halen. 
Deze	PRIJSUITREIKING	zal	plaatsvinden	om	ongeveer	20.35	uur.

Rondetijden Groep 6 t/m 8

 Dinsdag Woensdag
Ronde	1:	 18.15	-	18.31	uur	 18.15	-	18.31	uur
Ronde	2:	 18.35	-	18.51	uur	 18.35	-	18.51	uur
Ronde	3:	 18.55	-	19.11	uur	 18.55	-	19.11	uur
Ronde	4:	 19.15	-	19.31	uur	 19.15	-	19.31	uur
Ronde	5:	 19.35	-	19.51	uur	 19.35	-	19.51	uur
Ronde	6:	 19.55	-	20.11	uur	 19.55	-	20.11	uur

Finale	groep	8:	 	 20.15	-	20.31	uur



8ODIK Méér dan korfbal!

Dinsdag 8 oktober 2019 - Groep 6 t/m 8
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Woensdag 9 oktober 2019 - Groep 6 t/m 8
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www.dokterib.nl

‘De betere bouwers voor ieder interieur’
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In 2018 

ging de 

wisselbeker 

naar de 

Prinses	

Amalia 

school, 

groep 8b

De Sportiviteitsprijs 

in 2018 was voor 

de	Ruitenbeek-

school, groep 6
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Spelregels groep 3, 4, 5 en 6

Spelregels
•	 Kinderen	uit	groep	3,	4,	5	en	6	spelen	éénvakskorfbal.	Een	team	bestaat	uit	2	

meisjes en 2 jongens. Verhouding bij voorkeur 2 om 2 maar indien nodig kan hier 
vanaf afgeweken worden. Maar wel: Minimaal 1 meisje per team in het veld.

•	 In	het	éénvakskorfbal	is	er	geen	apart	aanvals-	en	verdedigingsvak.	Er	staan	wel	
twee korven.

•	 Ieder	team	heeft	een	eigen	korf	waarop	men	scoort.	Kinderen	zijn	aan	het	
aanvallen of aan het verdedigen.

•	 Bij	groep	3,	4	en	5:	De	sekseverdeling	mag	worden	losgelaten,	oftewel	iedereen	
mag iedereen verdedigen.

•	 De	taken	kunnen	van	het	ene	op	het	andere	moment	veranderen.
•	 Een	kind	kan	bij	het	onderscheppen	van	de	bal	van	de	tegenstander,	in	de	buurt	

van zijn  eigen aanvalskorf, direct aanvaller worden!
•	 Bij	een	overtreding	wordt	er	gefloten,	de	andere	partij	krijgt	de	bal,	de	rest	van	de		

kinderen mogen er gewoon om heen staan.
•	 Wordt	een	kind	bij	een	scoringskans	bijvoorbeeld	omvergelopen	dan	wordt	er	

een strafworp gegeven.
•	 Bij	éénvakskorfbal	is	er	alleen	sprake	van	spelhervattingen	en	strafworpen.
•	 Korfhoogte	bij	groep	3,4,5	en	6:		2,5	meter.
•	 Als	de	bal	buiten	het	vak	komt,	mag	de	partij	die	hem	niet	als	laatste	heeft	

aangeraakt, de bal achter de lijn uitnemen.
•	 De	bal	met	de	voet	of	een	been	raken	is	niet	toegestaan.
•	 Met	de	bal	lopen	is	niet	toegestaan.

Aan het einde van de wedstrijd nemen de kinderen van groep 3, 4 en 5 in totaal 8 
strafworpen per team.

Puntentelling
Gewonnen wedstrijd: 3 punten, gelijkspel: 1 punt, verlies: 0 punten
Winnaar strafworpserie: 2 punten, gelijkspel: 1 punt, verlies: 0 punten

ROnDETIjDEn GROEP 3, 4 En 5
Ronde	1:	14.00	-	14.20	uur
Ronde	2:	14.20	-	14.40	uur
Ronde	3:	14.40	-	15.00	uur
Ronde	4:	15.00	-	15.20	uur
Ronde	5:	15.20	-	15.40	uur
Ronde	6:	15.40	-	16.00	uur

PRIjSuITREIKInG
Deze zal plaatsvinden om ongeveer 16.15 uur.
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Woensdag 9 oktober 2019 - Groep 3, 4 en 5

Met dank aan onze toernooi sponsors:

univé

Barneveldse Krant/ Koninklijke BDu uitgevers

Bakkerij Koot

Dokter Interieurbouw



14ODIK Méér dan korfbal!


