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SCHOOLKORFBALTOERNOOI
2017

PROGRAMMA
Vrijdag 14 april 2017
Groep 7 en 8

Voorwoord
Beste deelnemers,
Voor de tweede keer sinds het ontstaan van het schoolkorfbal toernooi vindt het toernooi buiten op de eigen
velden van KV Klimop plaats. Sinds enkele jaren beschikt KV Klimop over 2 mooie kunstgrasvelden welke
perfect zijn voor een toernooi zoals dit.
Op vrijdag 14 april organiseren we daarom voor de 47e keer het schoolkorfbal toernooi voor de basisscholen
uit Asten, Heusden en Ommel. Er doen dit jaar 38 teams mee uit de groepen 3 tot en met 8. Dit betekent
weer een vol programma.
De groepen gaan strijden om de diverse bekers en daarnaast staat voor groep 8 natuurlijk ook weer de
wisselbeker op het spel. Vorig jaar is deze gewonnen door het team van basisschool het Talent.
Het toernooi zal plaatsvinden op sportpark “‘t Root” in Asten. Het toernooi is gratis toegankelijk voor alle
belangstellende. We hopen dan ook op veel toeschouwers die hun favoriete ploeg komen aanmoedigen of
die gewoon een aantal leuke korfbalwedstrijden willen zien.
Graag willen we alle deelnemers veel succes en plezier wensen tijdens deze sportieve middag.
Namens korfbalvereniging Klimop,
Erik Swinkels

Spelregels
Enkele aanwijzingen met betrekking tot het spel en de spelregels van het
schoolkorfbaltoernooi:
Algemeen
De spelers moeten in hun vak blijven staan.
De bal mag alleen met de hand gespeeld worden. Lopen met de bal is niet toegestaan, de bal moet
overgespeeld worden. Duiken naar de bal is niet toegestaan.
Men mag de bal niet aanraken als de tegenstander die nog vastheeft.
Het wegduwen van de tegenstander is niet toegestaan.
Bij gelijk eindigen in de poule beslist het doelsaldo. Is het doelsaldo ook gelijk, dan telt onderling resultaat.
Is het onderling resultaat ook gelijk wordt er door elk teamlid een strafworp genomen op 2 1/2 meter
van de korf. Is ook dat gelijk, worden er om en om strafworpen genomen. De eerste gemiste tegen een
geraakte beslist.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het wedstrijdsecretariaat. Tegen beslissingen van het
wedstrijdsecretariaat kan geen protest worden ingediend.
KV Klimop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het zoekraken of beschadigen van spullen tijdens
het toernooi.
Het kunstgras mag alleen betreden worden met sportschoenen, voetbalschoenen of speciale
kunstgrasschoenen.
Supporters worden verzocht achter de hekken te blijven kijken.
In verband met het volle programma willen wij alle coaches dringend verzoeken om ervoor te zorgen dat de
teams op tijd opgesteld staan, zodat we hierin geen vertraging op hoeven te lopen.
Spellenronde
Elk team speelt 1 keer een spellenronde. In ronde 3.
Een ronde duurt 5 minuten. In deze 5 minuten moet zo vaak mogelijk gescoord worden.
Om beurten wordt er geschoten op de korf vanaf minimaal 2 2/1 meter.
Doel van de spellenronde is om alle kinderen de kans te geven om te scoren. Er zijn geen prijzen mee te
winnen.
Wedstrijden groep 7 en 8
De wedstrijden duren 2 x 6 minuten. Na de eerste 6 minuten wordt er gewisseld. De spelers blijven in
hetzelfde vak staan, alleen aanvallers worden verdedigers, verdedigers worden aanvallers.
Een team bestaat bij voorkeur uit 4 jongens en 4 meisjes. Wanneer er te weinig jongens of meisjes zijn
worden er door de coach spelers aangegeven die als jongen of meisje spelen. Deze spelers zorgen dat
ze een hesje aan hebben.
Er mag dus, indien nodig bij gebrek aan jongens of meisjes, een jongen voor meisje spelen of
andersom.
Een speler mag doelen/schieten als er geen verdediger, van hetzelfde geslacht, dichtbij met de arm omhoog
staat.
De spelers hebben een vaste tegenstander, maar een jongen mag ook de andere tegenstander in zijn vak
verdedigen. Ditzelfde geldt voor de meisjes. Een jongen mag geen meisje verdedigen; omgekeerd mag
ook niet.
De nummer 1 en 2 uit de poule spelen tegen elkaar de finale. (Groep 8)
De winnaar bij groep 8 wint de wisselbeker.
De hoogte van de palen is 3 meter. Er wordt gespeeld met een K5 bal.

Poule-indeling
Poule 8

Poule 7

het Talent 8
Voordeldonk 8A
Voordeldonk 8B
Bonifatius 8
Lambertus 8
het Lover 8

het Talent 7
Voordeldonk 7A
Voordeldonk 7B
Bonifatius 7
Lambertus 7
Antonius 7

Programma
tijd
ronde Veld 6
15:47
0
het Talent 8 - Voordeldonk 8A
16:00
1
Voordeldonk 8B - Bonifatius 8
16:13
2
Lambertus 8 - het Lover 8
Spellenronde (zie hieronder)
16:26 3a
Spellenronde (zie hieronder)
16:33 3b
16:39
4
Voordeldonk 8B - het Talent 8
16:52
5
Voordeldonk 8A - Lambertus 8

Veld 7
het Talent 7 - Bonifatius 7
Lambertus 7 - Voordeldonk 7B
Antonius 7 - Voordeldonk 7A
Spellenronde (zie hieronder)
Spellenronde (zie hieronder)
Bonifatius 7 - Lambertus 7
Voordeldonk 7A - Voordeldonk 7B

17:05
17:18
17:31
17:44
17:57

6
7
8
9
10

Bonifatius 8
het Talent 8
Voordeldonk 8B
Bonifatius 8
het Lover 8

-

het Lover 8
Lambertus 8
het Lover 8
Voordeldonk 8A
het Talent 8

Antonius 7
Bonifatius 7
Voordeldonk 7B
het Talent 7
Bonifatius 7

-

het Talent 7
Voordeldonk 7A
Antonius 7
Lambertus 7
Antonius 7

18:10
18:23
18:36
18:49
19:02
19:15

11
12
13
14
15
16

Voordeldonk 8A
Bonifatius 8
het Lover 8
het Talent 8
Lambertus 8
Nummer 1 gr8

-

Voordeldonk 8B
Lambertus 8
Voordeldonk 8A
Bonifatius 8
Voordeldonk 8B
Nummer 2 gr8

Voordeldonk 7A
Voordeldonk 7B
Lambertus 7
Voordeldonk 7B
het Talent 7

-

Lambertus 7
het Talent 7
Antonius 7
Bonifatius 7
Voordeldonk 7A

Spellenronde
Veld 6
16:26
16:26
16:33
Veld 7
16:26
16:26
16:33

Ronde
3a
3a
3b
Ronde
3a
3a
3b

het Talent 8 - Voordeldonk 7A
Voordeldonk 8A - Bonifatius 7
Voordeldonk 8B - Lambertus 7

Korf 1
Korf 2
Korf 1

Bonifatius 8 - het Talent 7
Lambertus 8 - Voordeldonk 7B
het Lover 8 - Antonius 7

Korf 1
Korf 2
Korf 1

Stand bijhouden
Winst levert 2 punten op. Gelijk spel 1 punt en verliezen 0 punten.

Poule 8
School

Totaal Plaats

het Talent 8
Voordeldonk 8A
Voordeldonk 8B
Bonifatius 8
Lambertus 8
het Lover 8

Poule 7
School
het Talent 7
Voordeldonk 7A
Voordeldonk 7B
Bonifatius 7
Lambertus 7
Antonius 7

Totaal Plaats

