
Aanwijzingen Spelleiders Schoolkorfbal op woensdag 11 mei 2022 
• Graag om 12.30 uur aanwezig op het terrein van de kv Leonidas in Noordwolde aan de Elsweg 

tegenover het voetbalterrein van vv Olyphia. Einde is rond 16.00 uur. 
 

• Sportief gekleed met een opbergplek  ( trainingsjack, broek)voor het uitslagenkaartje en een pen 
tijdens de wedstrijd.  Kun  je zelf voor een fluitje zorgen? Zo niet dan kun je bij aankomst eentje 
lenen. De duur van de wedstrijd  wordt centraal geregeld.  
 

• Bij aankomst melden bij de Scheidsrechterstafel  direct bij de ingang voor het in ontvangst nemen 
van een tasje met versnaperingen, consumptiebonnen en je uitslagenkaartjes. 
 

• Op de kaartjes staat wanneer en waar je moet fluiten. Zoek het speelveld tijdig op. Er zitten maar 2 
minuten tussen de wedstrijden. Scheidsrechters van Ronde 1 halen een bal op bij de 
wedstrijdleiding.  Die van de laatste speelronde leveren de bal daar weer in en ook het eventueel 
geleende fluitje.   
 

• Eerstgenoemde school kiest de korf, waarop men wil doelen en heeft de bal uit. Jongens spelen 
tegen jongens, meisjes tegen meisjes bij 5/6 en 7/8. Is de verhouding niet 2/2 dan worden er  door 
de scholen als het goed is hesjes gebruikt.  
 

• Halverwege-wordt omgeroepen- is er gelegenheid om wissels in te brengen en heeft de andere 
partij de bal in het midden uit. Men blijft op de zelfde korf doelen. 
 

• Op de achterkant van het uitslagenkaartje kun je de doelpunten bijhouden door ‘turfjes’. Na afloop 
van je wedstrijd vul je op de voorkant in duidelijke cijfers de uitslag in en geef je het kaartje meteen 
af aan de persoon bij een uitslagenpost (een korfbalpaal met een oranje pilon er bovenop)  
 

• Wees enthousiast, actief, straal plezier uit en probeer  er een leuke wedstrijd van te maken.   
 

• Je fluit altijd 2x . Want je stopt bij een uitbal, doelpunt, lopen met de bal eerst de wedstrijd en 
daarna gaat die verder bij jouw 2e fluitsignaal.  
 

• Als je na een overtreding weer influit mag die speler niet gehinderd worden als die de bal weer in 
het spel brengt na bv een uitbal of doelpunt.  
 

• Lopen met de bal mag niet, ook niet slaan op de handen bij het vangen  en werpen of duwen.  Men 
moet elkaar zo weinig mogelijk aanraken.  
 

• Twijfel niet om te fluiten als je een overtreding ziet. Je hebt ‘altijd’ gelijk.  
 

• Volg vooral de bal, want bij het werpen, vangen, schieten worden daar de meeste overtredingen 
gemaakt.  
 

• Kijk bij een duel om de bal wie het eerst de bal volgens jou had. Jij beslist.  
 

• Fluit niet te snel voor Verdedigd. Je moet dan dicht bij de aanvaller staan, met je handen omhoog  
en  tussen de paal en  de schutter. Bij 3/4  kennen we geen Verdedigd Schieten en mag men altijd 
proberen te doelen.  
 

• Maak er wat om je zelf, je school en onze sport op deze middag op sympathieke wijze te verkopen! 
Fijn dat je ons wilt helpen.  
 

• Vragen? Of wil je nog een keer extra oefenen? Mail mij.  
 
 
Namens de Werkgroep Schoolkorfbal Weststellingwerf 
Reint Oostra   oostra.reint@gmail.com 



 
 


