
4.23 Bestuursbesluit Competitieleidraad  

Deze leidraad bevat tekst en uitleg over diverse reglement zaken welke haar borging vinden in met name het 
Reglement van Wedstrijden (RvW), en richtlijnen zoals genoemd in artikel 1 van het Reglement van 
Wedstrijden. Dit bestuursbesluit is vastgesteld door het Bondsbestuur op 12 11 juni 20172018.  Ingangsdatum 
van dit bestuursbesluit is 1 augustus 20172018. 
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1. Organisatie 
 
De competitie is verdeeld over 3 productgroepen, namelijk top-, wedstrijd-, en breedtekorfbal. Daarnaast 
kennen we gemengd en dameskorfbal. 

1.1  Organisatie 

De verantwoordelijkheid voor de organisatie van de competities genoemd in deze leidraad ligt, conform het 
RvW, bij het bondsbestuur. Het bondsbestuur heeft de uitvoering gedelegeerd aan het bondsbureau. 

1.2 Boetes en sancties 

Uit deze  leidraad blijkt wel dat de verenigingen veel administratieve handelingen moeten doen om de diverse 
competities vlotjes te laten verlopen. Om bepaalde zaken op tijd gereed te hebben is het noodzakelijk 
“deadlines” te stellen. Overschrijding van deze uiterste data van inzending heeft meestal tot gevolg dat er 
boetes kunnen worden opgelegd of dat er andere sancties kunnen worden opgelegd. Reglementair is vastgelegd 
voor welke overtredingen boetes kunnen worden opgelegd en hoe hoog deze boetes zijn. 
Alle boetes worden uitgedrukt in een hoeveelheid rekeneenheden: een rekeneenheid is een vast bedrag dat 
jaarlijks op de  Bondsraad wordt vastgesteld.  

1.3 Bondsbureau 

Op het bondsbureau is de afdeling competitie ingericht, waar beroepskrachten de competitie in goede banen 
leiden. Elk district heeft een eigen contactpersoon, maar ook in het breedtekorfbal worden de teams steeds 
meer landelijk (los van districtsgrenzen) ingedeeld. 

Gemengde competitie: 

Top- en Wedstrijdkorfbal:   Remco Winter 

Breedtekorfbal: 

District Noord:    Fred Brandsen 

District Noord-West:   geen vast aanspreekpunt, communicatie via competitie@knkv.nl 

District Oost:     Harry Schoppers 

District Zuid en Zuid-West :  Pascal van Tetering 

Dameskorfbal (wedstrijd en breedte):  Pascal van Tetering 

Voor algemene vragen op het gebied van competitie kunt u zich ook wenden tot competitie@knkv.nl, voor 
scheidsrechters tot scheidsrechters@knkv.nl en tot slot voor tuchtzaken naar tuchtcommissie@knkv.nl. 

  



Bijlage 1A, Grenzen en productgroepen 

TOPKORFBAL WEDSTRIJDKORFBAL BREEDTEKORFBAL 

GEMENGD 

Senioren (res) Korfbal League (res) Overgangsklasse Één niveau 

(res) Ereklasse (res) 1e t/m 4e Klasse  

(res) Hoofdklasse  

A-jeugd Hoofdklasse Overgangsklasse Één niveau 

1e en 2e klasse  

BC-jeugd Hoofdklasse Één niveau 

1e en 2e klasse  

D-jeugd Hoofdklasse Één niveau 

 

EF-jeugd Één niveau 

Midweek alles 

G-korfbal alles 

Overig alles 

 

DAMES  

Senioren (res) TOP-klasse Één niveau 

(res) Hoofdklasse  

(res) Overgangsklasse  

(res) 1e- en 2e klasse  

A-jeugd Hoofdklasse Één niveau 

1e klasse  

BCD-jeugd Hoofdklasse Één niveau 

 

EF-jeugd dames alles 

Midweek alles 

G-korfbal alles 

Overig alles 
 

Minimum aantal wedstrijden per deel van de veldcompetitie is 5, en voor de zaalcompetitie 10 wedstrijden. 



  

Bijlage 1B, Spelbepalingen 
 
 
Klik hierOp de website onder competitie, wedstrijdzaken, is  voor de meest actuele versie van de 
spelbepalingen te vinden. In de spelbepalingen vindt u onder meer het schema met verschillende 
leeftijdscategorieën en onder andere de wedstrijdduur, balmaat, veldafmetingen enzovoort.  
 

 

  



2. Accommodaties 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen “terreinen”, te gebruiken voor de veldcompetitie en “sporthallen”, te 
gebruiken voor de zaalkorfbalcompetitie. Onder de sporthallen vallen ook de sport- en gymzalen, die soms 
worden gebruikt voor het spelen van jeugdwedstrijden. 
 
2.1 Terreinen 
 
2.1.1 Beschikbaarheid terreinen 
De verenigingen geven vóór 15 mei door aan het bondsbureau of er mutaties zijn in het aantal en type velden 
welke beschikbaar zijn en de afmetingen die deze velden hebben voor het spelen van de competitie. Met types 
velden wordt bedoeld of het gaat om kunstgrasvelden dan wel grasvelden. Ook komt het nog voor dat 
verenigingen spelen op zogenaamde gravelvelden. 
 
Tevens wordt u verzocht om aan te geven als er mutaties zijn in de hoeveelheid wedstrijden die er tegelijk 
gespeeld kunnen worden. 
 
Wanneer verenigingen hun veld moeten delen met andere verenigingen en dus niet altijd beschikbaar is dient 
te worden aangegeven welke data en tijden de velden niet beschikbaar zijn. Ook dienen de openings- en 
sluitingstijden te worden aangegeven. Voor het wedstrijdkorfbal dient een vereniging altijd over een 
accommodatie te beschikken. Als de eigen accommodatie niet beschikbaar is, dient men uit te wijken naar een 
andere accommodatie in hetzelfde speelweekeinde. 
 
Bij wedstrijden in de (reserve) ereklasse, hoofd-, overgangs-, 1e, 2e, reserve hoofd-, reserve overgangs-, 
reserve 1e klasse en hoofdklasse A-jeugd voor gemengde ploegen en topklasse voor damesploegen dient er een 
speelveldafzetting rond het speelveld bij kunstgrasvelden en op grasvelden te worden aangebracht. Zie voor de 
specificaties het bestuursbesluit (link) 
 
2.1.2 Uitwijken naar een afwijkend type terrein 
Indien een vereniging over een kunstgrasveld beschikt en het programma het niet toelaat dat alle hiertoe 
aangegeven ploegen op het kunstgras worden gepland dan wordt er naar een ander type terrein uitgeweken. 
Verenigingen dienen conform artikel 17 RvW zelf voor vervangende accommodatie te zorgen.  
 
2.2 Sporthallen 
 
2.2.1 Inhuur 
De verenigingen huren conform artikel 17 RvW zelf het benodigde aantal sporthaluren in voor het spelen van 
alle competitiewedstrijden. Wanneer meerdere verenigingen in dezelfde hal hun thuiswedstrijden spelen doen 
zij er verstandig aan om de aanvraag gezamenlijk in te dienen bij de verhuurder; aangeraden wordt een 
gezamenlijke halcommissie in te stellen maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat één van de verenigingen (vaak 
de grootste gebruiker) de inhuur regelt. 
 
Voor senioren- en juniorenwedstrijden dient 70 minuten per wedstrijd te worden berekend. Voor ploegen 
uitkomend in de district overschrijdende competities (alle standaardklassen en res. 1e klasse) is dit 75 minuten 
i.v.m. de vastgestelde rusttijd van 10 minuten. In de reserve Korfbal League en hoofdklasse dient u ook nog 
rekening te houden met de time-outs en dus per wedstrijd 10 minuten extra in te huren. Voor de wedstrijden in 
de Korfbal League is er zelfs 120 minuten per wedstrijd uitgetrokken. 
 
Een overzicht: 

Korfballeague 120 125 minuten 

Reserve Korfballeague en hoofdklasse  90 110 minuten 

Dames (reserve) topklasse, dames hoofdklasse, overgangsklasse en res. hoofd-
/overgangsklasse en A-jeugd hoofd-/overgangsklasse/B-jeugd hoofdklasse/Dames 
A-jeugd hoofdklasse 

80 95 minuten 

Alle overige standaardklassen, reserve 1e klasse  75 70 minuten 

Overige senioren en A-jeugd  70 minuten 

Overige B-jeugd, C-jeugd, D-jeugd en E-jeugd 60 minuten 

F-jeugd 50 minuten 

U kunt aan de hand van deze gegevens berekenen hoeveel zaalruimte u nodig heeft. Voor de 'zekerheid' kunt u 
het beste een paar uur meer inhuren dan theoretisch noodzakelijk. In een aantal gemeentes zal dit geen 
probleem zijn, in gebieden waar we altijd "krap" hebben gezeten, komen er waarschijnlijk problemen. 
Belangrijk is de regeling die uw verhuurinstantie heeft m.b.t. teruggave van ongebruikte uren. Kunt u dit 
(bijna) kosteloos doen, huur dan "ruim" in. Moet u echter altijd het volle pond betalen, huur dan "krap" in, er 
kan dan later getracht worden om bij te huren. Bekijk in dat geval wel of er in uw "thuishal" wel aan extra 
zaalruimte te komen is. 
 
Wanneer in een sporthal de 4Korfbal-wedstrijden voor de B-, C-, D-, E- en/of F-jeugd wedstrijden “overdwars” 



gespeeld moeten worden dient aan het bondsbureau opgegeven te worden hoeveel wedstrijden tegelijk 
gespeeld kunnen worden. 
 
Verder dient u er rekening mee te houden dat in het top- en wedstrijdkorfbal (voor de Korfbal League zijn er 
weer aparte regels) er 7 en in het breedtekorfbal in de regel 6 thuiswedstrijden worden gespeeld. 
 
2.2.2 Verzoeken met betrekking tot de (tegen)nummering 
Zie ook hoofdstuk 5.3. 
 
De verhuurders van de accommodaties hanteren “eigen” toewijzingscriteria. In dit opzicht is er nauwelijks een 
vergelijk te trekken en dat maakt het opstellen van adviezen bijzonder moeilijk. 
 
Er kan onderscheid gemaakt worden in een verdeling: 
a. elke (of nagenoeg elke) week beschikbaar en 
b. onregelmatig (incidenteel) beschikbaar. 
 
Wanneer u niet elke week de beschikking heeft over de hal zal het toekennen van een speelnummer moeten 
corresponderen met de beschikbaarheid van de hal. U kunt dus met betrekking tot de nummering verzoeken 
indienen bij het bondsbureau. Wanneer u als “kleine” vereniging precies het aantal benodigde speeldagen kunt 
huren heeft dat tot gevolg dat al uw teams hetzelfde nummer moeten krijgen. 
Verenigingen die incidenteel niet de beschikking hebben over de zaal worden verzocht voor de nummering 
contact te hebben met de verhuurder, zodat bij de nummering eventueel rekening kan worden gehouden met 
de niet beschikbare data. 
Dergelijke gegevens dienen voor 1 maart april (zaal) bij het bondsbureau bekend gemaakt te worden. 
 
Wanneer een hal wel elke week beschikbaar is voor uw vereniging dan is het meest werkzame voor de planning 
dat u op een speeldag ongeveer de helft van de wedstrijden thuis speelt en de andere helft uit. 
In het speelschema van 8 ploegen in het wedstrijdkorfbal het meest voorkomende speelschema zijn de 
complementaire nummers: 1-5, 2-6, 4-7 en 3-8. 
 
Wanneer er meerdere verenigingen in een hal hun thuiswedstrijden spelen is het wenselijk aan te geven of 
beide verenigingen op dezelfde dag hun thuiswedstrijden moeten spelen of dat de verenigingen moeten worden 
tegengenummerd. In de praktijk is dit laatste meestal het geval. 
 
2.2.3 Bloktijden 
Over de duur van de in te huren blokken het volgende. Het wordt aanbevolen om werkbare "blokkentijden" in 
te huren. Om een voorbeeld te noemen. Voor een senioren- of A-wedstrijd is 70 minuten benodigd. Indien u 
een blok van 3 uur huurt dan kunnen er maximaal 2 wedstrijden van 70 minuten worden gepland en blijven er 
40 minuten over en dat is zonde van het geld, want er kan geen 3e wedstrijd worden vastgesteld. Vooral 
avondblokken dienen tenminste 3½ uur te bedragen, want hier kunnen geen jeugdwedstrijden worden gepland. 
Ook voor de zondagen (geen jeugdwedstrijden) zijn blokken van 3½ uur het beste hanteerbaar. 
 
In principe geldt dat hoe langer het blok, des te meer mogelijkheden er zijn om deze optimaal te benutten. 
Door de grootte en opbouw van een vereniging (verhouding aantal senioren/A-jeugd versus overige 
jeugdteams kan het ‘ideale’ plaatje per vereniging uiteenlopen. 
 
In de benodigde tijden kan soms wat geknepen worden door de inschiettijd te laten vervallen. Dit wordt door 
de clubs over het algemeen als vervelend ervaren, zodat wij u verzoeken om dit zo veel mogelijk te beperken. 
In een aantal gemeentes wordt tijdens het gehele seizoen “standaard” een blok gereserveerd voor korfbal. 
Indien deze zonder kosten kunnen worden geretourneerd, is het voor de programmering makkelijk om deze 
uren volledig tot de beschikking te hebben en de uren door de competitieplanners te laten “kiezen”. 
 
2.2.4 Tijdstip van inhuur en spreiding over het seizoen 
Het komt voor dat jeugdwedstrijden laat op de middag of zelfs in het begin van de avond moeten worden 
vastgesteld, omdat er geen ochtenduren beschikbaar zijn. U wordt verzocht al het mogelijke te doen om dit 
voorkomen. Uitgangspunt is dat de B- tot en met F-jeugd de wedstrijden om uiterlijk 18.00 uur beëindigd 
hebben, zie ook paragraaf 5.6. 
 
U dient er naar te streven dat de in te huren blokken verdeeld zijn over de gehele zaalperiode, zodat u een 
regelmatige verdeling van uit- en thuiswedstrijden heeft. Het verstoort niet alleen uw eigen verdeling van uit- 
en thuisritme, maar ook dat van de tegenstander! 
 
2.2.5 Opgave beschikbare sporthaluren 
 
Het aantal beschikbare sporthaluren dient voor 1 juli te worden opgegeven aan de afdeling competitie van het 
bondsbureau, ter attentie van uw districtscontactpersoon. Wij verzoeken u een kopie van het contract van de 
verhuurder bij te sluiten. Het kan zijn dat de competitiemedewerker op het bondsbureau u bij de inhuur de 
helpende hand biedt of in overleg zelf de uren inhuurt. Dit alleen in het geval dat dit voordelen biedt voor een 
betere planning van de competitie. 
 
2.2.6 Aanvullende inhuur tijdens planningsperiode 
De eerste contacten tot en met het tekenen van de contracten loopt dus geheel via de verenigingen. In de 



maanden september en oktober kan het zijn dat er bij de competitieplanners specifieke problemen ontstaan, 
uiteenlopend van (veel) tekort aan uren of uren die op ongunstige data beschikbaar zijn. In deze gevallen kan 
het praktischer dat er door de planners rechtstreeks contact wordt gezocht met de verhuurder om deze 
problemen te bespreken. Of dat de planners hiervoor “mandaat” krijgen van de verenigingen hangt af van de 
afspraken die er zijn/worden gemaakt tussen de planners en de verenigingen. In een aantal gevallen bestaan 
hierover al prima afspraken; soms belt de planner en informeert de verenigingen over de eventuele mutaties 
die er zijn en soms willen de verenigingen dit in eigen hand houden. Uitgangspunt blijft altijd dat de 
verenigingen optimaal geïnformeerd blijven. 
 
2.2.7 Verrekening zaalhuur en leegstand 
 

Facturen worden rechtstreeks door de clubs betaald. 
 
De verdeling van de uren in gemeentes met meerdere gebruikers in één hal gebeurt via de verenigingen. Het 
KNKV kan wel een overzicht verstrekken van de gebruikte uren per vereniging om deze “verdeling” van de 
kosten te vereenvoudigen en hierbij eventueel te adviseren. 
 
 
Wanneer de definitieve indeling bekend is dan komen de kosten van de leegstand als gevolg van 
terugtrekkingen voor rekening van de vereniging, waarvan een team wordt teruggetrokken. 
 
Wanneer een team (om wat voor reden dan ook) niet verschijnt zullen de kosten voor de niet opkomende ploeg 
zijn. Het is niet van belang of hier een uitspraak van de Tuchtcommissie aan ten grondslag ligt. Overigens is het 
altijd mogelijk dat het bondsbestuur aangifte doet bij de Tuchtcommissie, zodat een door de  Bondsraad 
ingestelde en dus onafhankelijke commissie een uitspraak zal doen of de uitspelende ploeg in gebreke is 
gebleven of niet. 
 
Wanneer de Tuchtcommissie een uitspraak doet en de in overtreding zijnde ploeg de zaalhuur moet betalen 
stuurt de niet in overtreding zijnde ploeg een factuur van de zaalhuur aan de ploeg die in overtreding is. 
 
De verenigingen dienenkunnen uiteraard ook zelf voor de verrekening van de kosten zorg te dragen, hetgeen 
betekent dat de vereniging die als gevolg van een terugtrekking, van niet opkomen of wegens een uitspraak 
van de Tuchtcommissie leegstand heeft een factuur kan sturen aan de vereniging die een team heeft 
teruggetrokken, niet is opgekomen of anderszins de zaalhuur moet betalen als gevolg van een uitspraak van de 
Tuchtcommissie. Komt u onderling niet uit dan zal het KNKV als intermediair optreden door de kosten te 
verrekenen. De gedupeerde vereniging stuurt een rekening in aan het bondsbureau; de verrekening zal dan pas 
in juni plaatsvinden! 
 
Vaak wordt de leegstand niet doorberekend. Iedere vereniging heeft er wel eens mee te maken dat een team 
voor een uitwedstrijd niet op pad kan gaan en uiteindelijk wordt dit dan een “vestzak-broekzak-verhaal”. De 
verenigingen hebben echter altijd de bevoegdheid om de zaalhuur te willen verrekenen! 
 
2.2.8 Richtlijnen voor wedstrijdcommissarissen veld en zaal 
 
In artikel 42 van het reglement van wedstrijden wordt bepaald dat een meerderjarig lid van het KNKV zorgt 
voor het goede verloop van de wedstrijden. Het is een automatisme dat deze taak aan de thuisspelende 
vereniging wordt opgedragen. In accommodaties waar meerdere verenigingen hun thuiswedstrijden spelen 
stellen de verenigingen soms ook wel in onderling overleg een schema op en wordt er van de algemene regel 
afgeweken. Om het functioneren van deze wedstrijdcommissarissen te vereenvoudigen zijn er richtlijnen 
opgesteld (zie bijlage A).  

  



Bijlage 2A, Richtlijnen voor wedstrijdcommissarissen 

 
In artikel 42 van het reglement van wedstrijden wordt bepaald dat de thuisspelende verenigingen bij het spelen 
van wedstrijden een meerderjarig lid van het KNKV als wedstrijdcommissaris aanwijzen en dat deze zorgen 
voor het goede verloop van de wedstrijden. In gevallen het een bijzondere of beslissingswedstrijd betreft kan 
het Bondsbestuur deze taak opdragen aan een andere of één van de verenigingen, die bij deze 
beslissingswedstrijd is betrokken. 
 
1. Herkenbaarheid 
De wedstrijdcommissaris moet herkenbaar zijn aan een rode band, welke hij of zij om de linker bovenarm 
draagt, dan wel door een badge met het woord "wedstrijdcommissaris". De wedstrijdcommissaris is altijd op of 
in de directe nabijheid van de speelvloer bereikbaar. Onder de directe nabijheid wordt eveneens verstaan een 
eventueel aanwezige regiekamer. Indien een wedstrijdcommissaris vanuit de regiekamer zijn of haar werk doet 
zal deze regelmatig worden verlaten (zeker in het geval van onregelmatigheden) om op de speelvloer de 
controlerende werkzaamheden te verrichten en als aanspreekpunt te fungeren voor scheidsrechterofficials. 
 
2. Aanwezigheid 
De wedstrijdcommissaris moet tenminste een half uur voor aanvang van de eerste wedstrijd aanwezig zijn en 
verder zolang, als de uitoefening van zijn functie, in bijzonder met betrekking tot het hieronder bij punt 4a 
vermelde, dit noodzakelijk maakt. 
 
3. De wedstrijdcommissaris moet op de hoogte zijn van 
a) Het wedstrijdprogramma. 
b) De namen van de aangewezen scheidsrechterofficials. 
c) De plaats van de verbandtrommel (bereikbaarheid, sleutels). 
d) De eisen welke ten aanzien van toegestaan schoeisel op de speelvloer gelden. 
e) De plaats, waar zich het spelmateriaal bevindt. 
f) De plaats van de telefoon en van de nummers welke eventueel nodig zijn als zich een ongeval voordoet. 
g) De gang van zaken met betrekking tot het eventuele gebruik van een scorebord en/of systeem met 
automatische tijdsignalering. Zie hiervoor de tekst van het “uitvoeringsbesluit gebruik klok zaalwedstrijden”. 
h) De naam van de vereniging of de persoon, die de eventuele entree controle uitvoert. 
 
4. Taken van de wedstrijdcommissaris 
De wedstrijdcommissaris is verantwoordelijk voor een goed verloop van de wedstrijden gedurende de 
vastgestelde tijden dat er competitiewedstrijden worden gespeeld of andere door het KNKV georganiseerde 
wedstrijden ten aanzien van de volgende punten: 
a) Naleving van de voorschriften, welke met betrekking tot het gebruik van de hal door de verhuurder zijn 
gesteld (bijvoorbeeld: plaatsing en opberging van materialen, gebruik van was- en kleedlokalen, gebruik van 
restaurant/kantine, toegestaan schoeisel op de speelvloer en afsluiting gebouw). 
b) Toezicht op de gang van zaken met betrekking tot de entreecontrole (indien van toepassing). 
c) Spelmateriaal (ballen, ballenpomp) en verbandtrommel (inhoud/controle). 
d) Ontvangst van de aangewezen scheidsrechterofficials 
e) De wedstrijdcommissaris deelt de scheidsrechter vóór aanvang van de wedstrijd mee hoe laat de wedstrijd 
uiterlijk moet worden beëindigd. De scheidsrechter dient zich hieraan te houden. 
f) Indien gebruik wordt gemaakt van een klok op of in de buurt van het elektronisch scorebord die de nog te 
spelen tijd aangeeft, dan stemt de wedstrijdcommissaris het gebruik hiervan af met de scheidsrechters en 
instrueert de bediener de correcte toepassing van het onder 3g genoemde uitvoeringsbesluit. 
g) De wedstrijdcommissaris wijst de scheidsrechters beoordelaar desgevraagd een plaats toe op 
speelvloerniveau c.q. veld, zodanig dat deze zijn of haar taak naar behoren kan uitvoeren. Dit geldt ook voor 
persvertegenwoordigers. 
h) Aan aangewezen scheidsrechterofficials en officiële bezoekers worden namens het KNKV geen consumpties 
verstrekt. 
i) In voorkomende gevallen stelt de wedstrijdcommissaris desgevraagd een stel gele en rode kaarten 
beschikbaar aan de scheidsrechter. Dit kan zijn wanneer een scheidsrechter de kaarten heeft vergeten of 
wanneer een wedstrijd wordt gefloten door een door een vereniging aangewezen scheidsrechter, die niet in het 
bezit is van de kaarten. De wedstrijdcommissaris dient erop toe te zien dat de kaarten na afloop van de 
wedstrijd weer worden ingenomen. 
 
5. De wedstrijdcommissaris moet beslissen in de volgende gevallen 
a) Wanneer een korfbalwedstrijd te laat begint en niet volledige uitgespeeld kan worden (zie art. 11 RvW). In 
dat geval wordt de tweede speelhelft ingekort met de tijdsduur die ligt tussen de vastgestelde en de werkelijke 
aanvangstijd. 
b) Wanneer een scheidsrechter op het vastgestelde aanvangsuur niet aanwezig is en er geen lid van het KNKV 
is, dat bevoegd en bereid is de wedstrijd te leiden, dan wijst de wedstrijdcommissaris een lid van het KNKV als 
scheidsrechter aan. Voor het leiden van junioren- en seniorenwedstrijden moet betrokkene 17 jaar of ouder 
zijn. (zie art. 30 RvW). Wanneer een wedstrijd niet wordt gespeeld kan de uitspelende vereniging deze kosten 
verhalen op het KNKV. In voorkomende gevallen kan de dienstdoende vereniging hiervoor aansprakelijk worden 
gesteld. Dit is ook van toepassing, wanneer de scheidsrechter door een blessure of om een andere redenen niet 
in staat is om de wedstrijd verder te leiden. 



c) Wanneer er zich situaties voordoen, die niet voorzien zijn. 
 
6. De wedstrijdcommissaris moet tot zijn beschikking hebben 
a) Het wedstrijdprogramma. 
b) Indien nodig sleutels van EHBO-kist, materiaalhok enz. 
c) Een stel gele en rode kaarten 
d) Formulieren ten behoeve van tuchtzaken. 
. 
 
7. De wedstrijdcommissaris informeert 
De wedstrijdcommissaris informeert via zijn vereniging het KNKV over situaties, die niet in overeenstemming 
zijn met de KNKV-reglementen, waaronder bepalingen die zijn vermeld in deze richtlijnen. 
 
8. Per hal kunnen nog aanvullende bepalingen gelden met betrekking tot 
a) Hoeveelheid spelmateriaal. 
b) Statiegeld bij het gebruik van dure zwachtels. 
c) Melden van uitslagen (gemaakte afspraken tussen verenigingen). 
d) Wijze van controle op entreegelden (in de hallen waar entree wordt geheven). 
e) Etc.  

  



3. Leden 

3.1 Speelgerechtigdheid 
 
Spelers mogen slechts aan wedstrijden deelnemen, indien zij als competitie lid aan het KNKV zijn opgegeven en 
over een geldige digitale spelerskaart (of ander geldig legitimatiebewijs) beschikken (zie ook paragraaf 6.2). 
 
 
In de A- tot en met F-jeugdcompetities is er een maximum leeftijd bepaald voor de spelers, die aan deze 
competities deelnemen. 
 
3.2 Overschrijvingen 
 
Spelers mogen in principe gedurende een seizoen slechts voor één vereniging in competitiewedstrijden 
uitkomen. Indien spelers uit willen komen voor een andere vereniging dienen alle financiële verplichtingen ten 
opzichte van de oude vereniging afgewikkeld te zijn. Mocht een speler reeds zijn uitgekomen in het topkorfbal 
in de zaal of 2e helft veld, is overschrijving pas mogelijk in het nieuwe seizoen. 

Om een overschrijving te bewerkstelligen moet de oude vereniging de spelactiviteit in Sportlink Club afmelden, 
aangeven dat er geen financieel bezwaar is, waarna de nieuwe vereniging de spelactiviteit toe kan voegen. 

Voor studenten, die gedurende de week “op kamers zitten” en in het weekeinde naar “het ouderlijk huis” gaan 
is een uitzondering gemaakt. Tot een bepaald niveau mogen studenten zowel bij de studentenvereniging spelen 
als bij de “eigen” vereniging. Dit is alleen van toepassing voor de wedstrijden 3e klasse standaard en res. 2e 
klasse en lager van het gemengde korfbal en hoofdklasse en lager van het dameskorfbal. 

In alle gevallen blijft de desbetreffende speler voor beide verenigingen aangemerkt als competitie lid. 
 
3.3 Structurele dispensaties 
 
Bij het verlenen van dispensaties kunnen zich meerdere gevallen voordoen: 
a) het kan zijn dat een speler te oud is om in een bepaalde competitie uit te komen; 
b) het kan zijn dat de gemiddelde leeftijd van een ploeg hoger is dan toegestaan voor de klasse waarin u de 
desbetreffende ploeg zou willen laten uitkomen en 
c) het kan zijn dat u net voldoende of te weinig spelers heeft, zodat invallen uit een “hoger” team is 
toegestaan. 
 
ad. a: ten aanzien van de leeftijd van de speler voorziet het reglement van wedstrijden in 
dispensatiemogelijkheden. Het reglement geeft aan dat er sprake moet zijn van zeer bijzondere 
omstandigheden. Dat kan zijn doordat een speler fysiek of psychisch er nog niet aan toe is om op zijn eigen 
niveau te spelen en het kan voorkomen dat er binnen de vereniging geen acceptabele oplossing is om een 
bepaalde speler op zijn of haar niveau in te delen. 
 
De dispensaties worden slechts gegeven aan spelers die maximaal één jaar te oud zijn; bovendien kan aan het 
verlenen van deze toestemming voorwaarden worden verbonden, bijvoorbeeld uitsluiting van het 
kampioenschap. Voorwaarde is in ieder geval dat de gemiddelde leeftijd van de desbetreffende ploeg niet te 
hoog wordt. 
 
ad. b: ten aanzien van de gemiddelde leeftijd van een ploeg voorziet het reglement van wedstrijden niet in een 
dispensatiemogelijkheid. Toch kunnen zich er situaties voordoen, waarin een dispensatie op zijn plaats is. Het 
kan zijn dat een ploeg te oud is, maar dat alle afzonderlijke spelers wel aan de leeftijdsvoorwaarden voldoen, of 
dat een ploeg te oud is, omdat één speler te oud is voor die ploeg.  
 
Er wordt geen dispensatie verleend alleen omdat dit de vereniging beter uitkomt bij het samenstellen van de 
ploegen. 
 
Deze structurele dispensaties dienen bij het begin van elk competitiedeel te worden aangevraagd op speciaal 
hiervoor bestemde formulieren; dat betekent dus 3x per seizoen. 
 
De bovengenoemde gevallen worden beoordeeld door het bureau. Uitgangspunt voor de benadering is de 
notitie welke terug te vinden is in de bijlage. Met het geven van dispensaties zal zeer terughoudend worden 
omgegaan. Daarnaast worden er in het wedstrijdkorfbal geen dispensaties verleend. Het overzicht van 
verleende dispensaties wordt op de website van het KNKV geplaatst, zodat alle verenigingen op de hoogte zijn. 
 
3.4 Incidentele dispensaties 
 
Bij incidentele dispensaties gaat het over dezelfde gevallen als genoemd bij punt 3.3. Alleen nu is het niet 
structureel, maar voor een enkele wedstrijd. Het kan bijvoorbeeld zijn, dat u niet voldoende kinderen hebt om 
een ploeg volledig in het veld te laten komen, maar met één dispensatie lukt het wel. In dat geval kunt u 



contact opnemen met het bureau en kunt u een incidentele dispensatie krijgen.  
 
3.5 Ploegopgaven 
 
Voor alle ploegen die uitkomen in de top- en wedstrijdkorfbalcompetitie moet uiterlijk één week voor aanvang 
van de competitie een ploegopgave worden gedaan. Deze opgave doet u in Sportlink Club.   
In alle teams dienen 4 dames en 4 heren te worden opgegeven, of in de damescompetitie 8 dames. Alle leden, 
van een vereniging die niet in een ploeg worden ingedeeld worden als “algemene reserve” aangemerkt. 
 
Van spelers en speelsters die worden opgegeven moet redelijkerwijs worden aangenomen dat zij in de ploeg 
waarin zij zijn ingedeeld of in een hogere ploeg zullen uitkomen, tenzij dat zij op het moment van de opgave 
door schorsing zijn uitgesloten van het spelen van wedstrijden. Bij een schorsing hoeft een speler na het 3x 
niet uitkomen voor zijn ploeg niet vervangen te worden. 
Een speler mag nooit lager uitkomen dan de ploeg waarvoor hij/zij is opgegeven. Enige uitzondering hierop zijn 
spelers van een 1e team. Die mogen totdat het 2e halverwege de competitie is uitkomen in het 2e team. 

 
3.6 Vrijwillige en verplichte wijzigingen 
 
Wanneer de ploegen zijn opgegeven kunnen daar gedurende het seizoen nog wijzigingen in worden 
aangebracht. We onderscheiden zogenaamde vrijwillige en verplichte ploegwijzigingen. 

Vrijwillige wijzigingen: 
Spelers mogen altijd in een hogere ploeg worden ingedeeld. Zolang een ploeg niet meer dan vijf 
competitiewedstrijden heeft gespeeld mogen spelers ook naar een lagere ploeg worden ingedeeld. Een ploeg 
moet altijd uit vier dames en vier heren blijven bestaan (bij de dames uiteraard acht speelsters). Bij de 
hervatting van de veldcompetitie (dus na het afsluiten van de zaalcompetitie) mogen nog eens maximaal twee 
spelers en twee speelsters (bij de dames vier) naar de naast-lagere ploeg worden ingedeeld. 
Er mag nooit een speler of speelster naar/in een lagere ploeg worden overgebracht/ingedeeld in de week die 
vooraf gaat aan het weekend dat de voor ploeg van de betreffende speler geen wedstrijd is vastgesteld. 
De wijzigingen dienen steeds twee dagen voor de eerstvolgende speeldag op het bondsbureau binnen te zijn. 
Het voor de desbetreffende competitie verantwoordelijke bestuur kan dispensaties verlenen voor de bedoelde 
periodes. 
De na- en voorjaarscompetitie tellen als één geheel. 
 
Verplichte wijzigingen: 
Wanneer een speler drie keer achtereen niet heeft gespeeld (hieronder wordt verstaan dat de speler niet een 
helft van een wedstrijd heeft gespeeld) moet hij verplicht worden vervangen. 
Wanneer de desbetreffende speler niet meer kan worden vervangen (zie bij vrijwillige wijzigingen) zal het 
voorkomen dat een ploeg uit meer dan vier spelers of vier speelsters gaat bestaan. De speler die moet worden 
vervangen wordt dan aangemerkt als administratief tot de ploeg behorend. De verplichte vervanging kan altijd 
ongedaan worden gemaakt, nadat de desbetreffende speler tenminste een halve wedstrijd in een wedstrijd is 
uitgekomen. 
Bij blessurewijzigingen dient dit in het veld opmerkingen in Sportlink Club vermeld te worden. 
 
3.7 Uitkomen (invallen) in wedstrijden van de top- en wedstrijdkorfbalcompetitie 
 
Spelers, opgenomen in de ploegopgave van een ploeg, mogen uitkomen in de desbetreffende ploeg en mogen 
als invaller uitkomen in een hogere ploeg in de top- of wedstrijdkorfbalcompetitie dan die waarvoor zij zijn 
opgegeven. Daarbij geldt dat gemengde ploegen uitkomend in de A-jeugd Hoofd- en Overgangsklasse: 
· lager geklasseerd zijn dan de standaardploeg van de eigen vereniging; 
· lager geklasseerd zijn dan de reserve seniorenploegen, uitkomend in de reserve korfballeague, reserve 
hoofdklasse, reserve overgangsklasse, reserve 1e klasse en reserve 2e klasse 
· hoger geklasseerd zijn dan de reserve seniorenploegen, uitkomend in de reserve 3e en reserve 4e klasse. 
Algemene reserves mogen voor alle ploegen uitkomen, mits hun leeftijd dat toelaat en de ploeg waarin zij 
uitkomen aan de leeftijdsgrenzen blijft voldoen. 
 
3.8 Uitkomen (invallen) in wedstrijden van de breedtekorfbalcompetitie 
 
Spelers die niet zijn opgenomen in een ploegopgave van een ploeg zijn algemene reserves en mogen voor alle 
ploegen uitkomen, mits hun leeftijd dat toelaat en de ploeg waarin zij uitkomen aan de leeftijdsgrenzen blijft 
voldoen. 
 
· Spelers, opgenomen in de ploegopgave van een gemengde ploeg ingedeeld in de 1e of 2e klasse A-jeugd, 
mogen uitkomen in alle gemengde seniorenploegen (zowel breedte-, wedstrijd- als topkorfbalcompetitie) 
· Spelers, opgenomen in de ploegopgave van een gemengde ploeg ingedeeld in de B-jeugd hoofdklasse, B-
jeugd 1e of 2e klasse, mogen uitkomen in alle gemengde ploegen A-jeugd (zowel breedte- als wedstrijd- als 
topkorfbalcompetitie) en hoger. 
· Spelers, opgenomen in de ploegopgave van een gemengde ploeg ingedeeld in de C-jeugd hoofdklasse of C-
jeugd 1e klasse, mogen uitkomen in alle gemengde ploegen B-jeugd (zowel breedte- als 
wedstrijdkorfbalcompetitie) en hoger. 



· Spelers, opgenomen in de ploegopgave van een ploeg ingedeeld in de D-jeugd hoofdklasse, mogen uitkomen 
in alle ploegen C-jeugd (zowel breedte- als wedstrijdkorfbalcompetitie) en hoger. 
 
· Speelsters, opgenomen in de ploegopgave van een damesploeg ingedeeld in de hoofdklasse A-jeugd en 
reserve hoofdklasseeerste klasse A-jeugd, mogen uitkomen in alle dames seniorenploegen (zowel breedte-, 
wedstrijd- als topkorfbalcompetitie) 
· Speelsters, opgenomen in de ploegopgave van een damesploeg ingedeeld in de B-jeugd hoofdklasse, mogen 
uitkomen in alle damesploegen A-jeugd (zowel breedte-, als wedstrijdkorfbalcompetitie) en hoger. 
· Speelsters, opgenomen in de ploegopgave van een damesploeg ingedeeld in de C-jeugd hoofdklasse, mogen 
uitkomen in alle damesploegen B-jeugd (zowel breedte- als wedstrijdkorfbalcompetitie) en hoger 
· Speelsters, opgenomen in de ploegopgave van een damesploeg ingedeeld in de D-jeugd hoofdklasse, mogen 
uitkomen in alle damesploegen C-jeugd (zowel breedte- als wedstrijdkorfbalcompetitie) en hoger. 
 
Opmerking: 
Spelers, opgegeven in de ploegopgave van een gemengde ploeg A-jeugd ingedeeld in de 
hoofdklasse of overgangsklasse, mogen NIET uitkomen in seniorenploegen die zijn ingedeeld in 
de breedtekorfbalcompetitie. 

Reglementair is de midweekcompetitie een onderdeel van de seniorencompetitie.  
 
3.9 Verhouding jongens/meisjes en omgekeerd 
 
De ploegen, uitkomend in de gemengde competities bestaan uit vier spelers en vier speelsters (bij de viertallen 
zijn dat twee spelers en twee speelsters). Deze sekseverdeling mag in de breedtekorfbalcompetitie bij de A t/m 
E-jeugd worden losgelaten indien er met hesjes wordt gespeeld, zodat het twee tegen twee principe in het vak 
blijft gehandhaafd. Bij de F-jeugd wordt geen onderscheid gemaakt in jongens en meisjes. Zij mogen elkaar 
verdedigen. Wel dient in elk E- en F-team op elk moment in de wedstrijd een meisje mee te spelen. 
Hierbij wordt aangetekend dat een dame, die als heer is begonnen (en omgekeerd) de gehele wedstrijd als heer 
(of dame) moet blijven spelen. Bij de D en E-jeugd is deze aanvullende bepaling niet van toepassing.  

Bij het dameskorfbal mag bij de D- en E-jeugd maximaal 1 jongen meespelen. 
 
 

 
 

4. Indelingen 

4.1 Opgave aantal deelnemende teams 
Jaarlijks doen alle verenigingen opgave van het aantal teams dat aan de competitie zal gaan deelnemen. De 
uiterste datum van inzending wordt bepaald door het  Bondsbestuur en dient tenminste 4 weken van tevoren 
aan alle verenigingen te worden medegedeeld. 
 
De verenigingen geven aan of de teams ingedeeld dienen te worden in de top- wedstrijd-, dan wel in de 
breedtekorfbalcompetitie. Indeling in de topkorfbalcompetitie en hogere klassen van de 
wedstrijdkorfbalcompetitie zal pas plaatsvinden, wanneer de desbetreffende teams hiertoe het recht hebben 
verworven op grond van de promotie- en degradatieregeling van het daaraan voorafgaande jaar. Voor 
jeugdteams bestaat er een extra recht op promotie indeling in bepaalde klassen door de toekenning van 
zogenaamde wildcards. 
 
Verenigingen, die in het voorafgaande seizoen in het breedtekorfbal speelden worden zonder tegenbericht hier 
weer ingedeeld. 
 
Standaardteams worden automatisch ingedeeld in de standaard klassen van de wedstrijdkorfbalcompetitie. Een 
vereniging kan echter het verzoek doen om een standaardteam in te delen in de breedtekorfbalcompetitie. Het 
is dan echter niet mogelijk om een reserveteam in te delen in het wedstrijdkorfbal. 
 
Zondagverenigingen, waarvan teams als zaterdagteam moeten worden ingedeeld, of omgekeerd, doen vóór 15 
maart (zaalkorfbalcompetitie) en vóór 15 mei (veldkorfbalcompetitie) bericht, wanneer de opgave anders is dan 
die van de lopende competitie. Ook andere wensen met betrekking tot de indeling dienen vóór deze data 
kenbaar te worden gemaakt. 

Voor samenwerkingen en combiteams is er een aparte bijlage.  
 
4.2 Promotie- en degradatieregelingen 
Aan het begin van het seizoen worden de diverse promotie- en degradatieregelingen bekend gemaakt. Deze 
regelingen worden vóór 1 september (voor de veldkorfbalcompetitie) en vóór 1 november voor de 
zaalkorfbalcompetitie gepubliceerd. Een vereniging kan afzien van het recht op promotie; dat moet dan uiterlijk 



een week nadat bekend is geworden dat een ploeg recht op promotie heeft verkregen. Ook kan een vereniging 
een verzoek doen om een team lager in te delen, dan waarop het recht heeft en dat moet uiterlijk 15 maart 
voor de zaalkorfbalcompetitie en  1 juni voor de veldkorfbalcompetitie gebeuren. Aan het lager indelen dan wel 
het afzien van promotie kunnen door het  Bondsbestuur voorwaarden worden verbonden. 
 
4.3 Het aanvragen van wildcards 
In de promotie- en degradatieregelingen kunnen ”wildcards" opgenomen zijn. Naast promotie en degradatie op 
grond van eindklasseringen kan een vereniging een wildcard aanvragen voor een niveau waarop het op grond 
van de prestaties geen recht heeft, indien van toepassing. 
 
4.4. Indelen in het breedtekorfbal 
De indelingen in het breedtekorfbal gaan conform de puntenscore zoals die berekend wordt n.a.v. de 
opgegeven historie van spelers in het opgaveformulier. Een toelichting op de werking hiervan is op de website 
te vinden.  

4.5 Terugtrekken van teams 
 
Verenigingen hebben de plicht om hun ploegen tot het einde van de competitie, inclusief eventuele 
beslissingswedstrijden, te laten meedoen. 
 
Wanneer een vereniging niet in staat is om een ploeg tot het eind van de competitie te laten spelen kan een 
verzoek worden gedaan om de ploeg terug te trekken. De wedstrijdbijdrage blijft verschuldigd indien de 
terugtrekking plaatsvindt na de bekendmaking van het overzicht vande definitieve teams waarmee de indeling 
wordt gemaakt. Tevens dient er een terugtrekboete betaald te worden. 
Wanneer de terugtrekking plaatsvindt voordat de competitie is begonnen (dat wil zeggen de ploeg nog geen 
wedstrijd – of een gedeelte daarvan - heeft gespeeld) wordt de ploeg beschouwd als niet meer behorend tot de 
competitie en vervallen alle rechten van deze ploeg voor indeling in de betrokken competitie van het volgende 
seizoen. 
Wanneer de terugtrekking plaatsvindt nadat een ploeg heeft deelgenomen aan de competitie wordt deze ploeg 
beschouwd op de laatste plaats te zijn geëindigd. 
 
Verenigingen kunnen verzoeken om niet aan beslissingswedstrijden deel te nemen. De betreffende ploeg wordt 
dan beschouwd als laatste, van de aan de beslissingswedstrijden deelnemende ploegen, te zijn geëindigd. 
 
Wanneer als gevolg van een terugtrekking, of afzien van het spelen van beslissingswedstrijden, er leegstand 
van sporthallen wordt veroorzaakt zijn de kosten die dit met zich meebrengt voor rekening van de vereniging 
die de ploeg terugtrekt. 
 
4.6 Aanpassing indelingen wedstrijdkorfbal na publicatie 
 
Verzoeken tot het alsnog afzien van promotie, of lagere indeling, in de wedstrijdkorfbalcompetitie bij de 
senioren, binnengekomen op of na de dag van publicatie van de indelingen worden niet meer gehonoreerd.  
 
Na publicatie van de indelingen worden opengevallen plaatsen door terugtrekken, of wat voor andere reden dan 
ook, in de wedstrijdkorfbalcompetitie bij de senioren niet meer aangevuld door ploegen uit een onderliggende 
klasse. 
 
Indien door terugtrekken, of om wat voor andere reden dan ook, na publicatie van de indelingen, maar voor de 
publicatie van het definitieve programma, een klasse-afdeling in de wedstrijdkorfbalcompetitie bij de senioren 
uit minder dan zeven ploegen bestaat zal deze klasse-afdeling, zo mogelijk worden aangevuld tot minimaal 
zeven ploegen door een ploeg uit een andere klasse-afdeling van dezelfde klasse in deze klasse-afdeling in te 
delen. In het topkorfbal wordt een poule altijd gecomplementeerd. Dit kan wijzigingen voortbrengen in de 
onderliggende klassen. 
 
Verzoeken om wijziging van speeldag die na 15 maart voor de zaal of na 15 juni voor het veld worden 
ingediend worden niet gehonoreerd.  
Verzoeken tot het alsnog afzien van promotie, of lagere indeling, in de wedstrijdkorfbalcompetitie bij de jeugd, 
binnengekomen op of na de dag van publicatie van de indelingen worden verwerkt als deze voor het veld voor 
15 mei zijn ingediend en voor de zaal voor 1 juni. 
In gevallen waarin deze bepaling niet voorziet beslist het Bondsbestuur.  

  



5. Programmering 
5.1 Competitieschema 
In het voorjaar wordt het competitieschema voor het daaropvolgende seizoen gepubliceerd. In het 
competitieschema wordt aangegeven welke weekenden als competitieweekenden zijn aangemerkt, welke als 
inhaal- en welke als vrije weekenden. Deze gegevens zijn essentieel voor u om de inhuur mogelijk te maken. 
 
Het competitieschema voor de landelijke- en district overschrijdende competitie geldt voor het gehele land; de 
schema’s van de districten wijken ten opzichte van elkaar af i.v.m. vakantiespreiding, carnaval e.d. Bij de 
inhuur dient u dus altijd deze twee schema’s te gebruiken. 
 
5.2 Speelschema 
 
Een volgend noodzakelijk gegeven bij de inhuur voor u is het speelschema en het nummer dat aan uw 
vereniging is toegewezen. In het speelschema wordt bepaald welke nummers tegen wie spelen en welk 
nummer een thuiswedstrijd speelt. Het KNKV bepaalt de nummers, die aan de diverse ploegen worden 
toegekend. 
 
Door het bondsbureau worden de nummers aan de diverse teams toegekend zodat u weet op welke dagen u 
een thuiswedstrijd heeft. 
 
 
5.3 Verzoeken met betrekking tot de (tegen)nummering 
 
U kunt met betrekking tot de nummering van de diverse teams verzoeken indienen bij het bondsbureau. Er 
wordt naar gestreefd om het eerste en tweede team hetzelfde nummer te geven. 
 
Tevens wordt nagestreefd om een evenwichtig “thuis-“ en “uit-programma” te maken. Het kan zijn dat u liever 
de ene week alle wedstrijden thuis en de andere week alle wedstrijd uit speelt. Deze wensen moet u bij het 
bondsbureau bekend maken. 
 
U kunt wensen indienen. Een ingediende wens is echter geen recht! Er wordt echter getracht met ingediende 
wensen rekening te houden, waarbij het niet vanzelfsprekend is dat deze ingediende wensen nagekomen 
kunnen worden. 
 
 
 
5.4 Vrijstelling en uitstel van wedstrijden 
Voor het indienen van verzoeken om vrijstelling en voor het uitstellen van wedstrijden zijn richtlijnen opgesteld. 
Deze richtlijnen zijn in een bijlage omschreven. 
 
5.5 Wijziging van speeldatum en aanvangsuur van wedstrijden. 
Wanneer een vereniging (of beide verenigingen) op een ander aanvangsuur willen spelen of zelfs van 
speeldatum willen veranderen kan daartoe een verzoek worden ingediend. Verwezen wordt naar de regeling 
verzoeken tot wijziging van speeldatum en aanvangsuur van wedstrijden. 
 
5.6 Aanvangstijden 
De veldwedstrijden van de standaardteams in het top- en wedstrijdkorfbal spelen we op standaard 
aanvangstijden, op de zaterdag 15.30 uur en op de zondag 14.30 uur. 
 
Op de momenten dat zondagteams in de standaardcompetitie thuisspelen tegen zaterdagteams mag er 
afgeweken worden van de standaardaanvangstijden. De aanvang mag uiterlijk 19.00 uur bedragen. 
Zaterdagteams uitkomend in de ereklasse mogen ook afwijken vanuit publicitair oogpunt. 
 
Op verzoek van de thuisspelende vereniging kan hier maximaal een half uur van worden afgeweken, 
bijvoorbeeld wanneer door de aanpassing van de aanvangstijd er rechtstreekse radio of tv-uitzendingen 
mogelijk zijn. 
In incidentele, bijzondere gevallen kan er in overleg met de competitieplanner gekozen worden voor 
een afwijkende aanvangstijd van bijvoorbeeld 18.00 uur. 
Deze wedstrijden worden ook gepland door het KNKV en de tijden daarvan kunnen door de clubs ook niet zelf 
worden gewijzigd.  
 
De overige wedstrijden worden door het KNKV in concept gepland, waarna de clubs hun thuiswedstrijden 
kunnen plannen op het veld en de tijd van hun voorkeur. Het KNKV neemt deze tijden in principe over, maar 
mag hier beargumenteerd van afwijken. Eindverantwoordelijkheid voor de planning ligt altijd bij het KNKV.  

Bij de dames geldt dat de dames A-/B-jeugd in de hoofdklasse op zaterdag na 13.00 spelen en dat C-/D-jeugd 
in de hoofdklasse voor 13.00 uur spelen. 
Op zondag vangen de wedstrijden van de dames topklasse aan om 15.00 uur, voor de dames hoofdklasse is dit 
13.00 uur.  
Met ingang van de 2e helft veld van seizoen 2015/2016 loopt er een pilot tijdens de veldcompetitie waarbij de 



thuisvereniging de mogelijkheid om de speeldag (zaterdag of zondag) voor de thuiswedstrijden van haar 
seniorenteams te bepalen waarbij afgesproken wordt dat de aanvangstijd op zaterdag niet voor 16.00 uur mag 
liggen.  
 

In de zaalcompetitie kunnen clubs alle wedstrijden op de eigen voorkeurstijd plannen, ook de standaardteams. 
Hierbij dient men er wel rekening mee te houden dat D/E/F jeugd wedstrijden qua aanvangstijd niet na 18.00 
qua aanvangstijd gepland worden, B/C jeugdwedstrijden qua aanvangstijd niet na 19.30 uur gepland worden, 
en A/senioren wedstrijden qua aanvangstijd niet na 21.30 gepland worden. 
 
Voor de midweekcompetitie moeten de wedstrijden aanvangen tussen 19.30 en 21.30 uur.  

Er wordt rekening gehouden met reistijd en voorbereidingstijd bij het vaststellen van wedstrijden door het 
KNKV in het wedstrijd- en breedtekorfbal. Een wedstrijd begint op een zodanige tijd dat er rekening is 
gehouden met een minimale aanvangstijd, reistijd en een half uur voorbereidingstijd. 

Wedstrijden op werkdagen: 

Senioren: tussen 18.30 uur + reistijd en 21.30 uur 
Midweek:  tussen 19.30 uur en 21.30 uur 
A-jeugd:  tussen 18.30 uur + reistijd en 20.30 uur 
B-jeugd:  tussen 17.30 uur + reistijd en 19.30 uur 
C-jeugd:  tussen 17.30 uur + reistijd en 19.15 uur 
D-jeugd:  tussen 17.30 uur + reistijd en 19.00 uur 
E-jeugd:  tussen 17.30 uur + reistijd en 18.45 uur 
F-jeugd:  tussen 17.30 uur + reistijd en 18.30 uur 

Wedstrijden op zaterdag (veld): 

Senioren: tussen 09.30 uur + reistijd en 19.00 uur 
A-jeugd:  tussen 09.30 uur + reistijd en 19.00 uur 
B-jeugd:  tussen 09.00 uur + reistijd en 19.00 uur 
C-jeugd:  tussen 09.00 uur + reistijd en 19.00 uur 
D-jeugd:  tussen 08.30 uur + reistijd en 18.00 uur, maar niet voor 09.00 uur 
E-jeugd:  tussen 08.00 uur + reistijd en 18.00 uur, maar niet voor 09.00 uur 
F-jeugd:  tussen 08.00 uur + reistijd en 18.00 uur, maar niet voor 09.00 uur 

Wedstrijden op zaterdag (zaal): 

Senioren: tussen 09.30 uur + reistijd en 21.30 uur 
A-jeugd:  tussen 09.30 uur + reistijd en 21.30 uur 
B-jeugd:  tussen 09.00 uur + reistijd en 19.30 uur 
C-jeugd:  tussen 09.00 uur + reistijd en 19.30 uur 
D-jeugd:  tussen 08.30 uur + reistijd en 18.00 uur, maar niet voor 09.00 uur 
E-jeugd:  tussen 08.00 uur + reistijd en 18.00 uur, maar niet voor 09.00 uur 
F-jeugd:  tussen 08.00 uur + reistijd en 18.00 uur, maar niet voor 09.00 uur 

Wedstrijden op zondag: 

Senioren: tussen 9.30 uur + reistijd en 19.30 uur 
A-jeugd:  tussen 9.30 uur + reistijd en 19.30 uur 

Bij verenigingen waarbij het eerste team uitkomt in de ereklasse wordt het tweede team altijd zodanig gepland 
qua aanvangstijd dat deze spelers tijdig bij de wedstrijd van het eerste team aanwezig kunnen zijn. Bij 
uitzondering kan daarmee ook de aanvangstijd van het eerste team gewijzigd worden. 
 
5.7 Uitwijk bij onvoldoende (kunstgras)veldbeschikking 
 
Wanneer een vereniging de beschikking heeft over één of meerdere kunstgrasvelden en tevens over 
grasvelden, dan wordt ernaar gestreefd om de voorkeursondergrond te hanteren, ook al kan dit inhouden dat 
de voorkeurstijden niet gehaald worden. 

Wedstrijden dienen altijd op de ondergrond en afmetingen gespeeld te worden zoals vermeld in het 
competitieprogramma op de website. 
 
5.8 Beslissingswedstrijden 



 
Indien er beslissingswedstrijden noodzakelijk zijn worden deze in het eerstvolgende weekend vastgesteld, wat 
volgens de jaarplanning mogelijk is. 
 
Een team is gerechtigd om af te zien van een beslissingswedstrijd, met dien gevolge dat de wedstrijd als 
verloren wordt beschouwd met de daarbij behorende gevolgen. 
 
 

Beslissingswedstrijden worden qua ondergrond en afmeting vastgesteld volgens onderstaande matrix: 

Team 1 Team 2 Veldkeuze 

KG 40*20 KG 60*30 KG 40*20 

KG 40*20 KG 40*20 KG 40*20 

KG 40*20 Gras KG 40*20 

KG 60*30 KG 60*30 in beginsel KG 40*20, alternatief KG 60*30 

KG 60*30 Gras in beginsel KG 40*20, alternatief KG 60*30 

Gras Gras in beginsel KG 40*20, alternatief gras 

5.9 Inhalen, uit- of overspelen van wedstrijden 
 
Topkorfbalcompetitie 

 Binnen 14 dagen 
 Te allen tijde voor de laatste speelronde 

Wedstrijdkorfbalcompetitie 
Wedstrijden die opnieuw moeten worden vastgesteld of die moeten worden uitgespeeld worden in beginsel 
vastgesteld  

 in het eerstvolgende weekend, wat volgens de jaarplanning mogelijk is;  
 vóór de laatste competitieronde;  
 op een doordeweekse avond indien geen inhaalweekenden meer beschikbaar zijn.  

Na de laatste competitieronde worden in beginsel alleen wedstrijden vastgesteld 

 die niet zijn gespeeld of zijn gestaakt in de laatste competitieronde 
 die vanwege een uitspraak van de tuchtcommissie of commissie van beroep moeten worden uit- of  

overgespeeld en niet meer kunnen worden vastgesteld vóór de laatste competitieronde. 
 
 

 
Breedtekorfbalcompetitie 
Wedstrijden die opnieuw moeten worden vastgesteld of die moeten worden uitgespeeld worden in beginsel 
vastgesteld conform bestuursbesluit 4.21. 

 in het eerstvolgende weekend, wat volgens de jaarplanning mogelijk is;  
 op een doordeweekse avond indien geen inhaalweekenden meer beschikbaar zijn.  

 

Bijlage 5A, Richtlijnen voor het verlenen van vrijstelling en uitstel van 
wedstrijden 
Volgens het reglement van wedstrijden (art. 10 lid -3 van het RvW) kan een vereniging wensen indienen met 
betrekking tot de planning van de te spelen competitiewedstrijden. Deze wensen dienen vóór  15 mei voor de 
hierop volgende 1e helft en vóór 1 januari voor de 2e helft van de veldcompetitie en vóór  1 april voor de 
hierop volgende zaalcompetitie te worden ingediend bij het bondsbureau.  



Voor het verlenen van vrijstelling zijn de volgende richtlijnen opgesteld met betrekking tot de inwilliging van 
het verzoek: 

Vrijstelling i.v.m. schoolvakantie  
 
Verenigingen uit een regio waar voor de basisscholen de zomervakantie eindigt in het eerste in het landelijk 
opgestelde speelschema opgenomen speelweekend kunnen een verzoek indienen om vrijstelling voor het 
desbetreffende speel weekend. 

o Wedstrijden in het wedstrijdkorfbal worden bij vrijstelling vanwege de zomervakantie vastgesteld op een 
doordeweekse avond tussen het tweede en derde speelweekend volgens het competitieschema. In principe 
speelt de verzoekende vereniging een uitwedstrijd, tenzij beide ploegen om vrijstelling hebben gevraagd, dan 
wordt het speelschema gevolgd. 
o Getracht wordt om bij de nummering rekening te houden met deze verzoeken en zal ernaar worden gestreefd 
om zoveel mogelijk regionale wedstrijden hiervoor in aanmerking te laten komen. 
o Wedstrijden in het breedtekorfbal worden bij vrijstelling vanwege de zomervakantie vastgesteld in het 
eerstvolgende inhaalweekend  

Vrijstelling i.v.m. jubileum  
Bij een verenigingsjubileum van 10, 25, 50, 75 en 100 jaar, wordt vrijstelling verleend indien de festiviteiten 
rond deze viering plaatsvinden in een speelweekend.  

Vrijstelling i.v.m. schoolkorfbal  
Bij het organiseren van een schoolkorfbaltoernooi kan er vrijstelling worden gevraagd tegen de volgende 
voorwaarden:  

o Maximaal 1x per jaar. 
o Alleen tijdens veldkorfbalcompetitie. 
o Vrijstelling alleen voor D-, E- en F-jeugd. 
Er wordt gestreefd naar: 
o Vaststellen thuiswedstrijden senioren, A-, B- en C-jeugd vanaf 12.30 uur 
o Vaststellen uitwedstrijden senioren A-, B- en C-jeugd vanaf 14.00 uur. Hiervoor dient de club zelf actief 
contact op te nemen met de  tegenstander. 

 
In bijzondere situaties kan bij het organiseren van een schoolkorfbaltoernooi van bovenstaande worden 
afgeweken. 

Uitstel  
Voor het verlenen van uitstel zijn de volgende richtlijnen opgesteld met betrekking tot de inwilliging van het 
verzoek: 

Bij een sterfgeval in de vereniging tot het moment van begrafenis of crematie, en om de begrafenis of crematie 
bij te wonen.  
Dergelijke verzoeken kunnen ingediend worden bij het bondsbureau en buiten kantooruren via e-mail bij de 
medewerker Competitienaar competitie@knkv.nl, welke dat dagelijks gelezen wordt.  

Indien een speler is geselecteerd voor een officiële wedstrijd [dan wel officiële wedstrijden] van een 
Nederlandse nationale ploeg of districtsploeg van het KNKV. 
Dergelijke verzoeken kunnen ingediend worden bij het bondsbureau, zodra de selectie van een speler bekend is 
geworden. 

Indien een wedstrijd is vastgesteld van een ploeg tegen een nationale of regionale ploeg van een ander land, en 
waarvan de vaststelling van de wedstrijd in overleg met het Bondsbestuur van het KNKV heeft plaatsgevonden. 
Dergelijke verzoeken kunnen ingediend worden bij het bondsbureau zodra de wedstrijd is vastgesteld.  

  



6. Wedstrijden 

6.1 Wedstrijdformulieren 
 
Voor elke wedstrijd die wordt gespeeld moet een digitaal wedstrijd formulier (DWF) worden ingevuld. 
Uitsluitend ingeval zich buitengewone omstandigheden voordoen, met name een storing van het mobiele 
netwerk dan wel van Sportlink wordt het papieren wedstrijdformulier nog gebruikt.  
 

6.2 Controle spelerskaarten 
 
De controle van de digitale spelerskaarten mag nooit worden geweigerd, en vindt bij wedstrijden B- t/m F-
jeugd plaats in aanwezigheid van beide leiders. Spelers, waarvan geen spelerskaart overlegd kan worden 
mogen nooit worden geweigerd om mee te spelen. Wel dient er een aantekening op het wedstrijdformulier te 
worden geplaatst. 
 
6.3 Afronding formulieren 
 
De uitslagen van alle wedstrijden dienen zo snel mogelijk digitaal te worden afgerond, doch uiterlijk de eerste 
werkdag na de speeldag voor 12.00 uur. Indien dit niet voor de eerstvolgende werkdag is gebeurd, kan beide 
verenigingen een administratieve sanctie van 1 rekeneenheid worden opgelegd (voor jeugdwedstrijden een 1/2 
rekeneenheid). Na het doen van de melding staat de uitslagen direct op het internet en is de stand 
bijgewerkt. Ook wanneer een wedstrijd, om wat voor reden niet is gespeeld moet dit uiterlijk de eerste werkdag 
na de speeldag voor 12.00 uur worden gemeld via de website. 
 
6.4 Niet gespeelde wedstrijden 
 
Het kan voorkomen dat een vereniging alsnog een team niet compleet krijgt en genoodzaakt is om een 
wedstrijd af te zeggen. Dit zal echter altijdheeft dan wel tuchtrechtelijke gevolgen hebben. Wanneer 
wedstrijden niet gespeeld worden dient altijd de tegenstander op de hoogte gebracht te worden en dienen 
beide verenigingen het formulier op de website in te vullen. Dit betreft het formulier “niet gespeelde wedstrijd”. 
Dit formulier dient in zijn geheel ingevuld te worden. 

Bij wedstrijden in het breedtekorfbal heeft de wel opkomende ploeg conform bestuursbesluit 4.21 het recht om 
het moment van inhalen te bepalen. Als men hiervan gebruik wil maken dan moet men dat moment 
ongevraagd onderaan invullen op dit formulier. Eventueel kan het formulier met dit doel op een later moment, 
maar binnen de in bestuursbesluit 4.21 genoemde termijn opnieuw ingezonden worden, 

 
Indien het wedstrijden betreft waarbij een neutrale scheidsrechter en eventueel beoordelaar is betrokken dient 
de afzeggende vereniging dit te melden aan zowel scheidsrechter als beoordelaar. Contactinformatie kunt u 
vinden in het adresboek in Sportlink Club. 

 
6.5 Inhuren voor niet gespeelde wedstrijden 
 
Als een wedstrijd om wat voor reden dan ook niet gespeeld is, zal deze opnieuw ingepland moeten worden. 
Hiervoor ligt een actie bij de thuisvereniging. Deze zal a.d.h.v. de data die de competitiemedewerker opgeeft, 
zaalruimte in moeten gaan huren. Dit hoeft niet in overleg met de tegenstander, het doorgeven van de nieuwe 
datum, tijd en accommodatie aan de competitiemedewerker volstaat. De nieuwe datum moet wel minimaal 5 
werkdagen voor de betreffende datum worden doorgegeven, zodat de competitiemedewerker in staat is de 
tegenstander, en eventueel aanwijzer, op de hoogte te brengen.  

Op basis van artikel 10 lid 2d van het Reglement van Wedstrijden moeten verenigingen accommodaties 
beschikbaar stellen voor het spelen van wedstrijden. Wedstrijden moet in de termijn vermeld in de leden a, b 
en c van artikel 10 ingepland worden, rekening houdend met publicatietijd van 3x24 uur. Gevolg is dus dat 
uiterlijk 4x24 uur voor de nieuwe aanvangstijd deze datum/tijd/locatie aan het KNKV doorgegeven moet 
worden, echter uiterlijk 16 dagen na de oorspronkelijke speeldatum. 


