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Hartelijk welkom op het Regio’72 familietoernooi!

Misschien is het de eerste keer dat jullie aan dit toernooi mee doen, 

misschien hebben jullie al eens eerder mee gedaan; in ieder geval vinden 

we het gezellig, dat jullie er deze keer bij zijn.

Het toernooi is verdeeld in twee wedstrijdblokken. Voor de pauze worden 

de poulewedstrijden gespeeld, na de pauze worden de teams verdeeld in 

nieuwe poules, deze worden ingedeeld op sterkte. 

Graag willen wij dat de teams om 13.00 uur aanwezig zijn en zich melden 

bij de wedstrijdleiding zodat wij om 13.30 uur met het programma kunnen 

starten.

Net als voorgaande jaren worden de scheidsrechters ingedeeld uit de 

teams die zich hebben opgegeven. Alle teams die scheidsrechters moeten 

regelen ontvangen van de te fluiten wedstrijden kaartjes. Deze kaartjes 

lever je weer in bij de wedstrijdleiding.

Wij hopen dat jullie, net als ons, er zin in hebben om met je familie, 

vrienden, buurt, collega’s etc. te gaan korfballen. Wij wensen jullie een leuk 

en sportief toernooi toe!

Mochten er nog opmerkingen en/of vragen zijn, dan horen wij dit graag.

TIP: Tijdens het toernooi worden er heerlijke broodjes gezond verkocht!

De toernooicommissie

Edward Riphagen en Carla Woudstra



THUIS UIT RONDE VELD TIJD SCHEIDSRECHTER
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1e van onderen Weedikveul 1 VELD A 13:30 Als vanewoudts

Rebels Lust of Liefde 2 VELD A 13:40 Zotte Dirk 2

Zotte Dirk 2 Als vanewoudts 3 VELD A 13:50 Lust of Liefde 

1e van onderen Lust of Liefde 3 VELD C 13:50 Rebels

Weedikveul Als vanewoudts 4 VELD A 14:00 1e van onderen

Rebels Zotte Dirk 2 5 VELD A 14:10 Als vanewoudts

1e van onderen Als vanewoudts 5 VELD C 14:10 Weedikveul

Weedikveul Rebels 6 VELD A 14:20 Zotte Dirk 2

Lust of Liefde Zotte Dirk 2 7 VELD A 14:30 Weedikveul

1e van onderen Rebels 7 VELD C 14:30 Rebels

Weedikveul Zotte Dirk 2 8 VELD A 14:40 Lust of Liefde 

Lust of Liefde Als vanewoudts 9 VELD A 14:50 1e van onderen

1e van onderen Zotte Dirk 2 9 VELD C 14:50 Als vanewoudts

Weedikveul Lust of Liefde 10 VELD A 15:00 Rebels

Rebels Als vanewoudts 11 VELD A 15:10 Lust of Liefde 
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3 tinten grijs Partijtje gezellig! 1 VELD B 13:30 Zotte Dirk 1

Domino's Old stars 2 VELD B 13:40 Partijtje gezellig!

Zotte Dirk 1 3 tinten grijs 3 VELD B 13:50 Old stars

Partijtje gezellig! Domino's 4 VELD B 14:00 Zotte Dirk 1

Zotte Dirk 1 Old stars 5 VELD B 14:10 3 tinten grijs

3 tinten grijs Domino's 6 VELD B 14:20 Old stars

Partijtje gezellig! Zotte Dirk 1 7 VELD B 14:30 Domino's

Old stars 3 tinten grijs 8 VELD B 14:40 Partijtje gezellig!

Domino's Zotte Dirk 1 9 VELD B 14:50 3 tinten grijs

Old stars Partijtje gezellig! 10 VELD B 15:00 Domino's
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Alles is liefde! Stelletjes gang 1 VELD C 13:30 Beukenootjes

Geitebreiers Beukenootjes 2 VELD C 13:40 Stelletjes gang

Stelletjes gang Geitebreiers 4 VELD C 14:00 Alles is liefde!

Alles is liefde! Geitebreiers 6 VELD C 14:20 Beukenootjes

Beukenootjes Alles is liefde! 8 VELD C 14:40 Stelletjes gang

Beukenootjes Stelletjes gang 10 VELD C 15:00 Geitebreiers
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Zotte Dirk Kids De kofferbalbonkies 1 VELD D 13:30 TeamNL

De Wakkabakkaboe's TeamNL 2 VELD D 13:40 De kofferbalbonkies

De kofferbalbonkies De Wakkabakkaboe's 4 VELD D 14:00 Zotte Dirk Kids

Zotte Dirk Kids De Wakkabakkaboe's 6 VELD D 14:20 TeamNL

TeamNL Zotte Dirk Kids 8 VELD D 14:40 De kofferbalbonkies

TeamNL De kofferbalbonkies 10 VELD D 15:00 De Wakkabakkaboe's



Spelregels

1. Er wordt gespeeld met een ploeg van vier spelers,  twee dames en twee heren.

2. Er wordt in de recreatie poule gespeeld op een veld met vier korven (2 hoge korven en 2 lage 

korven), elke ploeg verdedigt een hoge en een lage korf. Kinderen tot en met 11 jaar mogen 

scoren op zowel de lage als de hoge korven. Alle overige spelers(sters) mogen alleen scoren op 

de hoge korven. In de competitie poules wordt gespeeld op hoge korven.

3. Een doelpunt wordt gemaakt door de bal door de korf van de tegenstander te werpen.

4. Lopen met de bal mag niet; je moet dus samenspelen.

5. Verdedigd schieten is verboden; verdedigd ben je wanneer er een tegenstander tussen jou en de 

korf staat die de hand omhoog heeft (max. 1 meter afstand).

6. In principe heeft iedereen een vaste tegenstander; indien mogelijk jongen - jongen en meisje - 

meisje.

7. De bal mag niet bij de tegenstander uit de handen worden gepakt of geslagen en ook het 

aanraken van de tegenstander is niet toegestaan.

8. Duiken naar de bal of de bal met de voeten aanraken mag niet.

9. Als de scheidsrechter fluit, ligt het spel stil en wordt er uitgelegd wat er verkeerd gedaan werd; de 

andere partij krijgt dan een vrije worp, die pas gegooid mag worden als de scheidsrechter weer 

gefloten heeft. Tijdens een vrije worp mag de bal niet in één keer in de korf gegooid worden.

10. Als de bal buiten de lijnen van het veld komt, wordt er afgefloten en krijgt de partij die niet het 

laatst de bal heeft aangeraakt een vrije worp buiten de lijnen.

Reglementen

1. Het eerstgenoemde team heeft de keuze van opstelling, de andere ploeg krijgt de bal uit.

2. De wedstrijden duren 2 maal 4 minuten; er wordt op een centraal signaal gewisseld van korf. 

3. Na het einde van iedere ronde stellen de ploegen voor de volgende wedstrijd zich zo snel 

mogelijk op. Als een ploeg zich niet binnen 2 minuten na het beginsignaal heeft opgesteld zal 

voor deze ploeg een 2 - 0 nederlaag worden genoteerd.

4. Per wedstrijd mag er onbeperkt gewisseld worden mits dit het spel niet beïnvloedt. Spelers, die 

zijn ingewisseld mogen op elk tijdstip opnieuw worden ingezet.

5. De uitslag van de wedstrijd wordt door de scheidsrechter doorgegeven aan de wedstrijdleiding.

6. Bij gelijk eindigen van meerdere ploegen in een poule wordt beslist aan de hand van het 

doelsaldo, vervolgens telt het onderlinge resultaat. Als ook dit gelijk is worden er om en om 4 

strafworpen genomen tot dat 1 ploeg heeft gewonnen.

7. Gestreefd moet worden om in een spelende ploeg evenveel dames als heren te laten spelen.

8. Heren mogen geen dames verdedigen en dames mogen ook geen heren verdedigen.

9. Bij het spelen van twee ploegen met dezelfde kleur shirts tegen elkaar, speelt de eerstgenoemde 

ploeg met lintjes om, welke verkrijgbaar zijn bij de wedstrijdleiding.

10. Bij elke situatie, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.


