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Voorwoord 

 
Beste bezoeker, 

 

Wij willen u van harte welkom heten op het sportpark Fletiomare Oost, de thuisbasis van korfbalvereniging 

Fiducia. Vandaag komen hier de 8 beste D-teams bij elkaar om uit te uitmaken wie zich kampioen van 

Nederland mag noemen.  

Als vereniging vinden we het een eer en zijn we trots dat we dit kampioenschap mogen organiseren.  

Zowel voor de spelers als voor de supporters is het natuurlijk een spannende dag en gaat het maar om één 

ding: Korfbal. Daarom hebben wij met een flinke groep vrijwilligers deze dag zo goed mogelijk voorbereid 

en gaan we ervoor zorgen dat het jullie aan niets ontbreekt. 

 

Natuurlijk hopen we dat het spannende en sportieve wedstijden worden waarbij de teams het beste van 

zichzelf gaan laten zien. Wij gaan er van uit dat het een fantastische dag wordt en wensen bij deze alle 

spelers, coaches, scheidsrechters en supporters heel veel succes en kijkplezier.  

 

Namens het bestuur van KV Fiducia, 

 

Wessel Stob 

 

 

 

  



REFLEKS D1 

 

 

 

 

 

 
 

Dames     Heren     

 

Elin van der Hoeven  Tom van der Hoeven  Coaches Richard Huesken,  

Tess den Dulk   Bas Huisman     Michelle van Leeuwen 

Elena Prins   Luke Otoide     Marlin Roeleven 

Kaylene Havinga  Stijn Huesken 

Evy Kieneker   Mats Bongers 

 

 

 

Refleks D1 heeft dit seizoen bijna alle wedstrijden gewonnen die ze hebben gespeeld. Ze zijn pas 2 keer 

verslagen. Afgelopen weekend verloren ze pas voor het eerst dit seizoen in de competitie. De andere 

nederlaag kwam in de halve finale van de NK-zaal tegen de latere kampioen PKC-D1.  

Het hoogtepunt dit jaar was voor Refleks D1 de kwartfinale voor de NK-zaal. Deze kwartfinale speelden ze 

tegen KZ-D1. Een zinderende wedstrijd die in 10-10 eindigde. Dit hield in 2 x 5 minuten verlengen en na de 

verlenging was het 12-12. Een strafworpenserie moest uitsluitsel geven. Refleks D1 won deze en plaatste 

zich hiermee voor de halve finale.  

  

Nu dus weer een NK. Dit is een unieke prestatie voor een jeugdploeg van Refleks. Niet eerder is dit gelukt 

en dus gaan wij er ook van genieten op 25 juni a.s. 

  



 

ALBATROS D1 

 
 

Dames     Heren 

 

Mila Boer   Luuk Bakker   coaches Jair van Geldere, Elwin Lommers 

Marlies Limberger  Sven Hoogendoorn 

Niene Lommers  Ben Nugteren   begeleiding Annemarie Bakker 

Lieke Zoutewelle  Sem Zijderveld 

Tessa Vermeulen  Kevin van Gogh 

Sarisa van der Vlies  Quinten Noël 

 

 

Albatros D1 heeft een goed seizoen achter de rug. Met name in de zaal werden prachtige wedstrijden 

afgeleverd en was men gelijkwaardig aan regiogenoot PKC/Vertom. In de voorjaarscompetitie was het spel 

wat wisselvallig en kwam Albatros niet altijd even goed uit de startblokken. Toch werd ook nu, ten koste van 

de Hardinxveldse ploegen HKC en Vriendenschaar, de tweede plaats veiliggesteld en dat was een pluim op 

de hoed van de fanatieke Zwijndrechtse spelers en hun coaches. Deelname aan het NK is een prachtige bonus. 

 

De Zwijndrechtse Christelijke korfbalvereniging Albatros is een grote vereniging met bijna 500 leden, 

opgericht in 1954. De laatste jaren timmert Albatros met haar jeugdteams behoorlijk aan de weg. Komend 

veldseizoen speelt de club met alle jeugdselecties op Hoofdklasseniveau en daarbij staat dynamisch korfbal 

hoog op de wensenlijst. Albatros’ eerste team speelt in de 1e klasse en moet in de toekomst de vruchten van 

de talentvolle jeugdopleiding gaan plukken.   



 

KZ/THERMO4U D1 

 
 

Dames    Heren  

   

Lois Klompmaker  Gijs Eijben  coaches Robbert Molenaar, Wessel Verburg 

Leanne Gruijs   Levi Lembeck    Bart van Eekeren   

Sem Rietel   Birk Kremers 

Senna wind   Max Doeves  fysio  Ronald Kremers 

Isa Dovers   Dex Schoute 

Laurie Meijer   Jesse van der Horst 

 

 

KZ D1 naar het NK Veldkorfbal 

 

Voor KZ is het niet verrassend dat deze ploeg naar het NK mag! Al van jongs af aan spat het talent van deze 

groep af en hebben ze al heel wat kampioenschappen op hun naam gezet.  

In de zaal mochten ze naar de eerste ronde van het NK. Na een superspannende wedstrijd, die volledig gelijk 

op ging, verloren onze kanjers de wedstrijd helaas in de strafworpenserie.  

Al met al was dit verlies voor iedereen een leerzame ervaring. Dit maakt dat de ploeg er nu extra op gebrand 

is om het nog beter te gaan doen dan in de zaal. Wekelijks wordt er hard getraind en hebben ze veel plezier. 

Qua teamspirit zit het dan ook zeker goed!  

Wij hopen dat de spelers onder de bezielende leiding van Wessel, Bart en Robbert heel veel plezier zullen 

hebben en dat het voor iedereen een onvergetelijke dag mag worden! 

  



 

LDODK/RINSMA MODEPLEIN D1 

 

 

 

 

 

 
 

Dames    Heren 

 

Benthe Jorritsma  Aaron van der Dam  coaches Bart-Jan Scheenstra,  

Hiske Houwing  Chris van der Heide    Tieme Eppinga 

Jildau Pratley   Deon Rooks 

Kyra Terpstra   Hessel van der Groot  begeleiding Hilda Lageveen 

Noor Stoker   Jelke Houwing 

    Kjell Scheenstra 

 

 

Met een grotendeels nieuw D1 team is vorig jaar zomer gestart met hard trainen en veel plezier. De nadruk 

lag hierbij veel op samenspel en het creëren van veel doelkansen met veel beweging over meerdere schijven. 

Verdedigend probeert de ploeg veel druk te geven om snel in balbezit te komen. Dit resulteerde in een vele 

winstpartijen en een hele mooie ontwikkeling van de spelers en speelsters. In de zaal is de ploeg kampioen 

geworden en in het tweede deel van de veldcompetitie is de ploeg op doelsaldo tweede geworden. Het team 

kan wisselend presteren en heeft soms moeite met kansen benutten, maar heeft enorm verrast qua 

ontwikkeling en resultaten afgelopen jaar. Het NK toernooi ziet LDODK D1 als een mooie uitdaging en 

test!   



PKC/Vertom D1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dames    Heren     

 

Nina Blokland   Melle van Veghel  coaches Emma Plieger, Michel Matena 

Ilvy Nieuwkoop  Sven van der Klooster 

Saar van Rietschoten  Mick Ouwehand  begeleiding Bas Matena, Ruben Vonk 

Evan van Dalen  Tom Leijdekkers 

Amber Korevaar  Julian Niemeijer 

Annelien Ritchi  Jurre van Wijk 

 

 

 

PKC/Vertom D1 heeft zich na een goed zaalseizoen weten te plaatsen voor het NK op het veld. Dat is een 

knappe prestatie! Week in week uit is er hard getraind om dit te bereiken. Dit seizoen hebben de spelers 

zichzelf goed ontwikkeld en spelen mooi korfbal. Bovendien is het een (h)echt team geworden en hebben ze 

veel lol met elkaar. Op dit NK zal de concurrentie groot zijn. PKC/Vertom D1 zal er alles aan doen om een 

zo goed mogelijke prestatie neer te zetten en wenst de andere ploegen veel succes!   

   



FORTUNA/Delta Logistiek D1 

 
 

Dames    Heren 

 

Yara Amin   Luca Ekelmans  coaches Marien Ekelmans 

Marly Nijs   Twan Maes     Dennis Vreugdenhil 

Jenna van der Pot  Tim Makkes 

Isa Vreugdenhil  Sil Preuninger 

Isabeau Zwaan  Koen Rövekamp 

    Justin van Vendeloo 

 

 

Fortuna/Delta Logistiek D1 heeft een wisselvallig seizoen achter de rug. Briljante, ruim gewonnen 

wedstrijden werden afgewisseld met knullige verliespartijen. Of sterke eerste helften met aansluitend een 

moeizame tweede helft werden op de mat gelegd. Met slechts 8 basisspelers en corona, is er veel met 

invallers gespeeld, die gelukkig naadloos ingepast konden worden. 

Tijdens de najaarscompetitie werd Fortuna D1 kampioen van hun poule met ODO, ONDO en Die Haghe 

met slechts 1 verliespartij. In de zaal speelde Fortuna D1 uiteindelijk een iets pittigere competitie met PKC, 

Albatros en HKC waarin we veel spannende wedstrijden hadden. Fortuna werd door verrassende resultaten 

in de poule in de laatste ronde nipt derde, waardoor het NK net werd misgelopen. 

Op het veld in de voorjaarscompetitie werd, op één wedstrijd na, alles gewonnen, zodat we tweede 

eindigden in de poule. Helaas valt dit NK samen met het traditionele Fortuna-kamp, welke nu deels gemist 

wordt. Desondanks zijn de spelers erop gebrand te presteren op hun eerste NK! 

 



CSL D1 

 
 

Dames     Heren     

 

Annemarijn Nijenhuis Andries Hettinga   coach  Jakob van der Meulen 

Naysa Bouma   Anno Ingmar Boonstra 

Jildou Haijma   Daniël van der Meulen  begeleiding Durk Hettinga 

Sanne Kruithof  Ewoud Kuipers 

Iris Luinstra   Sem Noah Papma 
 

In het jaar 2021 mochten we de wei in en daar hadden we zin in. We gaan ons eerste hoofdklasse-jaar tegemoet en daar keken we 

al een tijdje naar uit. De meeste spelers kennen elkaar al sinds de kangoeroe-tijd en hebben sindsdien de verhalen van de broers, 

zussen ouders al vaak gehoord of waren erbij. Nu is het onze beurt. 

In het najaar van 2021 schieten we uit de startblokken, nog geen idee hebbend waar we staan en hoe het zal gaan lopen. De eerste 

wedstrijden winnen we overtuigend en al snel blijkt dat we maar 1 concurrent hebben. In twee spannende wedstrijden trekken we 

aan het langste eind en dat smaakt naar meer.  

Tijdens de vreemde zaalcompetitie korfballen waar en wanneer we kunnen, tot de competitie eindelijk weer van start gaat. We 

moeten even ons ritme vinden en lopen halverwege tegen ons eerste verlies aan. Dat zet ons op scherp en we schakelen een tandje 

bij. Tot aan de thuiswedstrijd wordt er niet meer verloren en dan… om 11 uur ‘s ochtend verandert de sporthal in Stiens in een 

ware heksenketel met trommels, gek wordende ouders en schreeuwende kinderen. We winnen de wedstrijd en zijn door naar de 

playoffs. 

De kwartfinale is in Wolvega en de Yellow and black army is mee. Een oude bekende staat ons op te wachten in de hal, het is 

LDODK. Beide teams strijden voor wat ze waard zijn, maar in de tweede helft weten we het beslissende gaatje te slaan. 

De halve finale start met een geel-zwarte invasie van de sporthal. Onze tegenstander, SKF, begint sterk en we kunnen in de 

achtervolging het tij niet keren. We moeten die dag onze meerdere erkennen. Na het fluitsignaal komt het publiek massaal naar de 

vloer en samen nemen we afscheid van een prachtig avontuur. 

Eenmaal terug op het veld beginnen we opnieuw. De competitie verloopt soepel en ondanks dat we deze keer de punten moeten 

delen met onze Friese vrienden weten we ons te plaatsen in de voorlaatste ronde. We gaan weer naar het NK waar de top van 

Nederland zal strijden om de titel, zin in, klaar voor.  

 

We wensen alle teams een prachtig toernooi en een mooi avontuur, let’s go! 



SKF D1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dames    Heren 

 

Puck van de Bovenkamp Joost van den Brink  Coaches Cynthia van Kempen, 

Lois van Engelenburg  Jaron Lamper     Raymond Zeedijk 

Fenne de Jong   Sven Postma 

Laura Schuurman  Ralph Visser 

Isabelle Wildeman  Teun van Wijk 

Liv Polman   Mats Burger 

 

On the road: SKF D1 

 

De D1 van SKF kent een mooi en sportief seizoen. In de zaal werden sterke kwart- en halve finales gespeeld 

met als kers op de taart een finaleplaats tegen PKC. Uit deze strijd kwam de D1 niet als winnaar, maar deze 

ervaring zorgt wel voor een mooie ontwikkeling binnen deze talentvolle en leergierige groep. De spelers zijn 

in het veld elkaar steun en toeverlaat en ook buiten de wedstrijden vormen ze met elkaar een leuke groep en 

zijn ze in voor een grap. Wat gehavend is SKF D1 aan het veldseizoen (voorjaar) gestart, maar ook hier 

wisten ze uiteindelijk weer een gedeelde eerste plaats te veroveren. Een mooie voorbode voor aankomende 

wedstrijden op het NK D-jeugd 2021-2022. 

  



 
 
 
  
 

 

 

 
Wedstrijdreglement 
 

1. De wedstrijden worden gespeeld volgens de officiële reglementen van het KNKV en de officiële 
spelregels van de IKF, zoals deze in Nederland voor betrokken categorie worden toegepast, tenzij 
hieronder anders is bepaald. 
 

2. De acht deelnemende ploegen zijn door middel van loting door de competitieleider ingedeeld in 
twee poules van vier ploegen, A en B. Deze indeling is zodanig dat twee ploegen uit eenzelfde 
klassenafdeling niet bij elkaar zijn ingedeeld. In de poules bij de D-jeugd zijn in beide poules twee 
nummers 1 en twee nummers 2 ingedeeld.  
In de poules wordt volgens het z.g. halve-competitie-systeem gespeeld, d.w.z. alle ploegen 

ontmoeten elkaar één keer. 

 

Poule A     Poule B  

 a Refleks D1   e PKC/Vertom D1 

 b Albatros D1   f Fortuna/Delta Logistiek D1 

 c KZ/Thermo4U D1  g CSL D1 

 d LDODK D1   h SKF D1 

 

3. De wedstrijdduur bedraagt 2 x 15 minuten met een pauze van één minuut, waarbij de 
scheidsrechter 45 seconden na afloop van de eerste speelhelft door middel van een fluitsignaal 
aangeeft dat beide ploegen zich weer dienen op te stellen.  
Er wordt van vak en functie gewisseld om de twee doelpunten en na de eerste speelhelft wordt er van 

korf (= speelrichting) gewisseld. 

 

4. Bij alle wedstrijden ontvangt de scheidsrechter uiterlijk vijf minuten vóór aanvang van de wedstrijd 
via het DWF de opstelling waarop de beginopstelling van de ploeg is aangegeven De afhandeling 
van de wedstrijd gebeurt, direct na de wedstrijd, vervolgens in het DWF. 
Voor de invulling van het wedstrijdformulier en bij gebruik van een scorebord wordt de ploeg die in 

het wedstrijdschema als eerste wordt genoemd als thuisploeg aangemerkt. 

De scheidsrechter stelt door loting vast welke ploeg de vakkeuze heeft en de beginworp neemt.  

 

5. De spelers en speelsters van beide ploegen en de scheidsrechter dienen één minuut voor het 
aanvangstijdstip van de wedstrijd opgesteld te staan. 
 

6. De eindrangschikking in de poules wordt vastgesteld volgens het bepaalde in ‘Rangordebepaling’ 
 
 
 
 
 
 

7. Van iedere wedstrijd worden digitale wedstrijdformulieren ingevuld en vastgelegd door de 
scheidsrechter direct na afloop van de wedstrijd.  



 
De deelnemende spelers en speelsters moeten over een digitale spelerskaart beschikken. De 
spelerskaarten worden door de scheidsrechters voor aanvang van de wedstrijd gecontroleerd, voor 
invallende spelers vindt deze controle plaats onmiddellijk na de wedstrijd. Indien een ploeg vijf 
minuten na de officiële aanvangstijd niet speelklaar in het veld staat opgesteld wordt de wedstrijd 
als een reglementaire 3-0 nederlaag genoteerd. Slechts in zeer bijzondere omstandigheden kan 
hiervan door de wedstrijdleiding in overleg met de competitieleider van het KNKV van worden 
afgeweken. 
 

8. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding in overleg met de 
competitieleider van het KNKV. 
 
 

Rangordebepaling 
 

1. De rangorde van de ploegen na de poulewedstrijden wordt bepaald aan de hand van het aantal 
behaalde wedstrijdpunten. De ploeg met het grootste aantal wedstrijdpunten geldt als hoogst 
geklasseerde. 
 

2. a. Indien twee ploegen met een gelijk aantal wedstrijdpunten eindigen is het   resultaat 
van de onderlinge wedstrijd bepalend voor de rangorde. 

b. Indien 2a niet tot een beslissing leidt wordt de rangorde bepaald middels het doelsaldo over 

alle poulewedstrijden. De ploeg met het grootste doelsaldo over de poulewedstrijden geldt als 

hoogst geklasseerde. 

c. Indien er na toepassing van 2b nog geen verschil is ontstaan geldt de ploeg met het grootste 

aantal gescoorde doelpunten in de poulewedstrijden als hoogst geklasseerde. 

d. Indien er na toepassing van 2c nog geen verschil is ontstaan wordt de rangorde bepaald 

middels het nemen van strafworpen zoals omschreven in 5. 

 

3. a. Indien drie ploegen met een gelijk aantal wedstrijdpunten eindigen is het aantal 
behaalde wedstrijdpunten van hun onderlinge wedstrijden bepalend voor de rangorde. De 
ploeg met het grootste aantal in de onderlinge wedstrijden behaalde wedstrijdpunten geldt 
als hoogst geklasseerde. 

b. Indien na toepassing van 3a de drie ploegen nog gelijk eindigen wordt de rangorde bepaald 

middels het doelsaldo over hun onderlinge wedstrijden. De ploeg met het grootste doelsaldo 

over de onderlinge wedstrijden geldt als hoogst geklasseerde. 

c. Indien er na toepassing van 3b nog drie ploegen gelijk eindigen geldt de ploeg met grootste 

aantal gescoorde doelpunten in de onderlinge wedstrijden als hoogst geklasseerde. 

d. Indien ook na toepassing van 3c de drie ploegen gelijk eindigen wordt de rangorde bepaald 

middels het doelsaldo over alle poulewedstrijden. De ploeg met het grootste doelsaldo over 

de poulewedstrijden geldt als hoogst geklasseerde. 

e. Indien er na toepassing van 3d nog drie ploegen gelijk eindigen geldt de ploeg met het 

grootste aantal gescoorde doelpunten in de poulewedstrijden als hoogst geklasseerde. 

f. Indien er tussen de drie ploegen ook na toepassing van 3e nog geen verschil is ontstaan wordt 

de rangorde bepaald middels het nemen van strafworpen zoals omschreven in 5. 

g. Indien er na toepassing van achtereenvolgens 3a t/m 3e in enig geval nog twee ploegen met 

een gelijk resultaat overblijven wordt hun volgorde bepaald door artikel 2 toe te passen. 

 

4. a. Indien vier ploegen met een gelijk aantal wedstrijdpunten eindigen wordt de  
Rangorde bepaald middels het doelsaldo. De ploeg met het grootste doelsaldo over de 
poulewedstrijden geldt als hoogst geklasseerde. 

b. Indien er na toepassing van 4a nog vier ploegen gelijk eindigen geldt de ploeg met het 

grootste aantal gescoorde doelpunten in de poulewedstrijden als hoogst geklasseerde. 



 
c. Indien er tussen de vier ploegen ook na toepassing van 4b nog geen verschil is ontstaan wordt 

de rangorde bepaald middels het nemen van strafworpen zoals omschreven in 5. 

d. Indien er na toepassing van achtereenvolgens 4a en 4b in enig geval nog drie ploegen met een 

gelijk resultaat overblijven wordt hun volgorde bepaald door artikel 3 opnieuw toe te passen. 

e. Indien na toepassing van achtereenvolgens 4a en 4b in enig geval nog twee ploegen met een 

gelijk resultaat overblijven wordt hun volgorde bepaald door artikel 2 opnieuw toe te passen. 

 

5. a. De scheidsrechter bepaalt door loting welke korf voor het nemen van strafworpen  

wordt gebruikt en in welke volgorde de ploegen beginnen met het nemen van de strafworpen. 

b. De strafworpen worden genomen door acht spelers van elke ploeg. Bij beslissingswedstrijden 

zijn dit acht spelers die aan het eind van de verlenging in het veld stonden. Vervangingen van 

spelers, volgens de spelregels, zijn dan nog steeds toegestaan. De volgorde waarin de 

strafworpen genomen worden moeten overhandigd worden aan de scheidsrechter. Tot dat 

moment mag er gewisseld worden. 

d. Alleen de nemer van de strafworp, de scheidsrechter (en de assistent-scheidsrechter) mogen 

zich in het vak bevinden waar de strafworpen worden genomen. Alle acht spelers van beide 

(alle) ploegen stellen zich in het andere vak op. 

e. De reeks strafworpen wordt genomen met behulp van het systeem van "sudden-death", 

waarbij strafworpen in de vastgestelde volgorde worden genomen totdat het ene team een 

doelpunt meer heeft gescoord dan het andere team uit hetzelfde aantal strafworpen. Als alle 8 

spelers van beide teams de strafworpen genomen hebben en er is nog geen beslissing wordt 

dezelfde volgorde gehanteerd. Als een speler om welke reden dan ook de strafworp niet 

neemt, wordt dit beschouwd als een gemiste strafworp.  

Als er meer dan 2 teams betrokken zijn bij een strafworpenserie valt/vallen de teams af die 

niet scoren indien een of meerdere andere teams wel weten te scoren. 

  



 

 

Verlenging 
 

1. Eindigt een finalewedstrijd na het verstrijken van de speeltijd van 2 x 15 minuten in een gelijk spel, 
dan wordt de wedstrijd verlengd met 2 x 5 minuten met een pauze van maximaal één minuut, 
waarbij de scheidsrechter 45 seconden na afloop van de eerste speelhelft van de verlenging door 
middel van een fluitsignaal aangeeft dat beide ploegen zich weer dienen op te stellen.  
 
Mocht het hierna nog gelijk zijn dan worden strafworpen genomen (Zie hiervoor 
‘Rangordebepaling’ punt 5.) 
 

2. De verlenging begint zo snel mogelijk na een pauze van maximaal drie minuten na de beëindiging 
van de normale speeltijd. De ploegen dienen in deze tijd op het speelveld te blijven.  
 

3. Met inachtneming van de spelersvervangingen, die in de normale speeltijd of in de pauze na de 
beëindiging van de normale speeltijd hebben plaatsgevonden, wordt de verlenging begonnen in de 
opstelling zoals de reguliere speeltijd is geëindigd. 
 

4. De verlenging wordt begonnen in dezelfde richting als de eerste helft van de normale speeltijd van 
de wedstrijd. Het spel begint opnieuw met een uitworp voor het team dat aan het einde van de 
reguliere speeltijd balbezit had. De tweede helft van de verlening wordt bal uitgenomen door het 
andere team. 
 

5. Er wordt na de eerste helft van de verlenging wordt van korf (=speelrichting) gewisseld. 
 

Bepalingen 
 

1. Voor deelneming aan de wedstrijden om het kampioenschap van Nederland voor D-jeugd komen in 
aanmerking de nummers 1 en 2 van de vier hoofdklasse afdelingen. 
Indien één of meer ploegen afzien van deelname vindt aanvulling plaats middels de  (volgende) beste 

nummer(s) 3 van de vier hoofdklasse afdelingen. De poule-indeling (zie artikel 2) wordt hiervoor 

niet aangepast. 

 

2. Aan het toernooi mogen slechts spelers en speelsters deelnemen die in de competitie eveneens 
gerechtigd waren voor de ploeg uit te komen. 
 

3. De reiskosten van de deelnemende ploegen worden omgeslagen. De noodzakelijke reiskosten 
worden berekend door het, op basis van het postcodesysteem, vanaf de vestigingslocatie van de 
deelnemende vereniging naar de speellocatie vastgestelde aantal kilometers te vermenigvuldigen 
met de voor bondsofficials geldende kilometervergoeding voor drie auto's per ploeg. Hieruit komt 
een gemiddeld reisbedrag per ploeg. Het verschil tussen het eigen reisbedrag en het gemiddelde 
bedrag ontvangt de vereniging van of betaalt de vereniging aan het KNKV. De afrekening vindt 
plaats in de weken na het toernooi. 
 

4. Voor deelneming aan het toernooi is geen inschrijfgeld verschuldigd.  
 

5. Het bondsbureau wijst 6 scheidsrechters aan. 
 

6. Bij aankomst op de toernooidag meldt de leider van iedere ploeg zijn ploeg bij de wedstrijdleiding. 
 



 
7. Indien bij een wedstrijd gebruik wordt gemaakt van een zichtbare klok, die secondengewijs de nog 

te spelen tijd aangeeft, en die door de organisatie wordt bediend,  
• wordt deze in werking gesteld wanneer de scheidsrechter door een fluitsignaal het begin 

aangeeft van de eerste en tweede speelhelft van de wedstrijd en de eerste en tweede 
speelhelft van een eventuele verlenging; 

• wordt deze stilgezet nadat de scheidsrechter het spel door een fluitsignaal heeft 
onderbroken voor vervanging van een speler; 

• wordt deze op aangeven van de scheidsrechter stilgezet indien er naar zijn mening sprake is 
van ophouden van het spel; 

• wordt deze weer in werking gesteld wanneer de scheidsrechter bij bovengenoemde 
situaties door een fluitsignaal het spel hervat; 

• wordt deze één minuut voor het einde van beide speelhelften van de wedstrijd stilgezet; 
• wordt deze één minuut voor het einde van beide speelhelften van een eventuele verlenging 

stilgezet. 
 

8. Iedere ploeg moet er voor zorg dragen dat zij op deze dag reserveshirts bij zich heeft. De 
uitspelende vereniging is verplicht haar clubkostuum in voldoende mate te wijzigen indien beide 
clubs een gelijk of nagenoeg gelijk clubkostuum hebben, dit ter beoordeling van de scheidsrechter. 

 

 

Gedragscode bij kampioenschappen 
 

1. De regelingscommissie benoemt een “veiligheidscoördinator”. 
 

2. Er vindt ingangscontrole plaats op alcoholhoudende drank en vuurwerk. De eventueel 
meegenomen alcoholische drank en vuurwerk wordt ingenomen bij de ingang. 
 

3. Er wordt overleg gepleegd met de kantinebeheerder om alcoholhoudende drank pas te schenken 
na afloop van de poulewedstrijden. 
 

4. De deelnemende verenigingen worden middels deze gedragscode gewezen op hun 
verantwoordelijkheid m.b.t. hun supporters. Zij benoemen een aanspreekpunt voor de organisatie. 
Deze persoon dient te fungeren als intermediair tussen de organisatie en de supporters. 
 

5. De besturen van de deelnemende verenigingen zijn aanwezig, of tenminste vertegenwoordigd, en 
melden zich bij de organisatie. Op deze wijze wordt niet alleen het aanspreekpunt aangesproken op 
het gedrag  van de hen toegewezen supporters, maar zijn ook de verenigingsbesturen direct ter 
verantwoording te roepen. 
 

6. Bij wangedrag wordt eerst contact opgenomen met een bestuurslid of vertegenwoordiger van het 
bestuur van de betreffende vereniging om een oplossing te vinden. Als de situatie niet verbetert 
kan de organisatie in samenwerking met het KNKV aangifte doen bij de tuchtcommissie. 
Bij ernstig wangedrag kan(kunnen) de betreffende persoon(personen) uit de hal/van het veld worden 

verwijderd. 
  



 

Aanwijzingen voor de regelingscommissie 
 

1. Het toernooi dient te worden verspeeld op een sportaccommodatie met tenminste twee 
speelvelden van 40 x 20 m. 
 

2. In het hierna genoemde wedstrijdschema zijn de ploegen in poule A aangeduid als a, b, c en d en de 
ploegen in poule B als e, f, g en h. 
De indeling van de ploegen in het wedstrijdschema door toedeling van de genoemde letters is 

bepaald bij de poule-indeling (zie wedstrijdreglement artikel 2). 

 

3. Tussen twee achtereenvolgende wedstrijden van een ploeg dient een pauze van tenminste 20 
minuten te worden aangehouden. 
 

4. Wedstrijdschema 
a. Het volgende wedstrijdschema wordt gehanteerd: 

 
 veld 1    veld 2 

 11.00-11.30 a - b (A1) 11.00-11.30 c - d (A2) 

 11.35-12.05 e - f (B1) 11.35-12.05 g - h (B2) 

 12.10-12.40 A3*  12.10-12.40 A4* 

 12.45-13.15 B3*  12.45-13.15 B4* 

 13.20-13.50 A5*  13.20-13.50 A6* 

13.55-14.25 B5*  13.55-14.25 B6* 

 

 om de 3e en 4e plaats: 14.50 – 15.20 nr. 2 poule A – nr. 2 poule B  veld 1 

 om de 5e en 6e plaats: 14.50 – 15.20 nr. 3 poule A – nr. 3 poule B  veld 2 

 om de 7e en 8e plaats: 15.25 – 15.55 nr. 4 poule A – nr. 4 poule B  veld 2  **) 

 om de 1e en 2e plaats: 15.40 – 16.10 nr. 1 poule A – nr. 1 poule B  veld 1 

 

 
*) Nadat in elke poule alle ploegen één wedstrijd hebben gespeeld wordt in de betreffende poule een tussenstand 

opgemaakt, waarbij achtereenvolgens het aantal behaalde winstpunten, het doelsaldo, het aantal gescoorde doelpunten 

en het lot bepalend zijn. 

In de wedstrijden A3 en B3 spelen de, op dat moment, hoogst geklasseerde ploegen uit de beide poules tegen de, op 

dat moment, laagst geklasseerde ploegen uit hun poule; hebben in een poule deze ploegen al tegen elkaar gespeeld dan 

speelt in deze wedstrijd de, op dat moment, als hoogste geklasseerde ploeg tegen de, op dat moment als voorlaatste 

geklasseerde ploeg uit hun poule.  

In wedstrijd A4 spelen de overblijvende ploegen uit poule A tegen elkaar, en in wedstrijd B4 spelen de overblijvende 

ploegen uit poule B tegen elkaar. 

Nadat in elke poule alle ploegen twee wedstrijden hebben gespeeld wordt in de betreffende poule een tussenstand 
opgemaakt, waarbij achtereenvolgens het aantal behaalde winstpunten, het doelsaldo, het aantal gescoorde doelpunten 

en het lot bepalend zijn. 

In de wedstrijden A5 en B5 spelen de, op dat moment, hoogst geklasseerde ploegen uit de beide poules tegen de 

ploegen die zij nog niet hebben ontmoet.  

In wedstrijd A6 spelen de overblijvende ploegen uit poule A tegen elkaar, en in wedstrijd B6 spelen de overblijvende 

ploegen uit poule B tegen elkaar. 

De regelingscommissie moet ervoor zorgdragen dat het wedstrijdreglement, wedstrijdschema, wedstrijden, uitslagen 

en standen worden gepubliceerd op een plaats waar zowel direct betrokken (spelers, coaches, scheidsrechters) als 

publiek toegang hebben. Op beide velden dienen ook scoreborden aanwezig te zijn. 

 

**) indien de wedstrijd de wedstrijd om de 5e en 6e plaats verlengd moet worden is de aanvangstijd van de wedstrijd 

om de 7e en 8e plaats vijf minuten na afloop van de wedstrijd om de 5e en 6e plaats 

 

b. Wanneer wijzigingen op de toernooidag moeten worden aangebracht, gebeurt dit na overleg 

door de wedstrijdleiding na afstemming met de competitieleider van het KNKV. 



 
 

5. Wanneer op de wedstrijddag één of meer ploegen niet opkomen wordt het                    
wedstrijdschema aangepast door de wedstrijdleiding na afstemming met de competitieleider van 
het KNKV.  
 

6. Het KNKV stelt voor de winnende ploeg een blijvende herinnering, zowel voor de 
verenigingen als voor de spelers en speelsters (16 in totaal), ter beschikking. Voor de als tweede, 
derde en vierde geëindigde ploeg stelt het bondsbestuur eveneens een prijs beschikbaar. Alle 
deelnemers ontvangen een herinneringsvaantje of iets soortgelijks. 

 

7. De reiskosten van de scheidsrechters en begeleiders komen ten laste van het KNKV    

 
8. Procedure DWF 
 

1. De wedstrijden uit ronde 1 en 2 worden in de week voorafgaand door het KNKV ingepland in het DWF. 
 

2. Het Bondsbureau doet de aanwijzing van de scheidsrechters voor de poulefase.  
 

3. De opstellingen worden per wedstrijd ingediend in het DWF inclusief verdeling aanval/verdediging 
conform de werkwijze in de reguliere competitie. Direct na afloop van wedstrijd worden alle mutaties 
verwerkt (o.a. wissels, kaarten, etc.) en legt de scheidsrechter de wedstrijd vast. 

 
4. De arbitrage coördinator geeft via whatsapp (op een nader te communiceren telefoonnummer) de 

aanwijzing door aan het KNKV voor de finalerondes, waarna het KNKV deze wedstrijden aanmaakt in 
Sportlink.   

 
5. Daarna kunnen verenigingen hun opstellingen invoeren en aanbieden aan de official. 

 
 

 

  

Scheidsrechters NK D: 

 

- Marnix Beekman 

- Joyce van Haren 

- Agnes de Boer 

- Stefan Goudriaan 

- Timothy de Graaf 

- Yannick van Hill 

 

Begeleiders: 

- Leo Monrooij 

- Kurt Metz 

 



 
 

Tijdens het Nederlands Kampioenschap vandaag zal schrijfster 

Gineke van de Glind aanwezig zijn met haar boek 

Korfbalkanjers.  

 

 
 

Korfbalkanjers: hét eerste en enige kinderboek waarin korfbal centraal staat. Onmisbaar als je zelf op korfbal zit of 

(klein)kinderen hebt die deze sport beoefenen. En natuurlijk ook leuk om uit te delen aan (nieuwe) leden van je 

korfbalvereniging.  

 

Korfbalkanjers is niet alleen leuk voor jezelf: met de aanschaf steun je ook een goed doel. Een deel van de opbrengst 

gaat namelijk naar Jeugdfonds Sport & Cultuur. 

 
Over Gineke 

‘Er bestond geen kinderboek over korfbal’ 

Ik ben Gineke van de Glind en ik ben getrouwd met Bert. Samen hebben we drie dochters. Ik werk als leerkracht op een 

basisschool en ik ben gek op boeken en alles wat met lezen en kinderen te maken heeft. 

Zelf ben ik bijna 25 jaar een fanatieke korfbalster bij K.V. Revival in Terschuur geweest. 

Nu zitten mijn drie dochters op deze fantastische sport. Toen ik voor één van de verjaardagen van mijn dochters een boek 

over korfbal wilde kopen, kwam ik erachter dat er geen enkel kinderboek over dit onderwerp bestond. En dat terwijl er 

tienduizenden kinderen in Nederland deze sport beoefenen. Dit was het begin van een nieuwe droom: het schrijven van 

mijn eigen kinderboek. 
 
Gineke van de Glind 
 

Wil jij het Jeugdfonds Sport en Cultuur ook steunen koop dan vandaag het boek en help 

Gineke om haar doel zo snel mogelijk te behalen.  
  



 
 

HEEL 

VEEL 

SUCCES 


