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Deze zomer aan de slag met nieuwe spelregels: van de kleinste welpen 
tot de grootste senioren! 
 
 
Vanaf het nieuwe seizoen zetten we een belangrijke nieuwe stap in de ontwikkeling en verbetering van 
korfbal. Vanaf 1 juli geldt er namelijk een nieuw spelregelboekje. Dit nieuwe spelregelboekje zet allerlei 
ontwikkelingen en experimenten van de laatste jaren voor het gehele korfbal op een rij.  
Op zeker één onderdeel hebben de nieuwe spelregels grote invloed op het spel. Dit onderdeel betreft 
het onderscheid dat voortaan gemaakt zal gaan worden bij spelovertredingen. De aanleiding voor het 
toekennen van een vrije worp verandert. In veel gevallen wordt in plaats van een vrije worp voortaan 
een zogenoemde spelhervatting toegekend. De vrije worp wordt bovendien voortaan vanaf een vaste 
plek genomen. Deze werkwijze gaan we toepassen op alle denkbare korfbalniveau´s, van de 
allerkleinsten tot de hoogste senioren en van het breedtekorfbal tot het topkorfbal.  
 
Iedereen die op de één of andere manier bij korfbalwedstrijden betrokken is, staat deze zomer voor een 
grote uitdaging. We gaan met z´n allen aan de slag om ervoor te zorgen dat we de nieuwe spelregels 
begrijpen en correct kunnen hanteren en om korfbal daardoor weer een stuk aantrekkelijker te maken. 
 
 
Niet alles in het nieuwe spelregelboekje is nieuw  
Niet alles in het nieuwe spelregelboekje is ook echt nieuw. De laatste jaren zijn er al vaker 
spelregelaanpassingen geweest die sindsdien op sommige niveaus worden toegepast. Een voorbeeld van een 
in een beperkt aantal korfbalniveaus doorgevoerde wijziging is het eerdergenoemde onderscheid tussen lichte 
en zware overtredingen en het toekennen van een spelhervatting. Dit wordt al enige tijd toegepast in de 
(reserve)Korfbal League, de Hoofdklasse en de Overgangsklasse (gemengd). Dit soort wijzigingen is nu 
vastgelegd in het spelregelboekje en geldt daardoor vanaf 1 juli 2007 voor iedereen. 
 
Het is belangrijk om vroeg met de introductie en de uitleg van de nieuwe spelregels te beginnen. De 
clubs kunnen vanaf april allemaal aan de slag zijn met het oefenen en instrueren van alle jeugd- en 
seniorenteams en iedereen die daar verder bij betrokken is. Het feit dat alle clubs straks allemaal bezig 
zijn met de nieuwe spelregels en daarmee gezamenlijk werken aan een verdere verbetering van het 
korfbal is op zich al een stimulerende gedachte! 
 
Sneller, aantrekkelijker en herkenbaar 
Het vorige spelregelboekje dateert van 1 juli 2001. Vanaf eind jaren ´90 vinden allerlei ontwikkelingen plaats in 
het korfbal. Het uitproberen en het - al dan niet voorlopig - aanpassen van spelregels hebben tot doel het 
korfbal aantrekkelijker, sneller en meer herkenbaar te maken. Enkele voorbeelden van aantrekkelijker, sneller 
en herkenbaarder korfbal zijn we al lang gewoon gaan vinden: de vier secondenregel bij het nemen van de vrije 
worp, de ovaaltjes rondom de paal en de kunststofkorf.  
Daarnaast weten we dat, wanneer je met z´n tweeën op faire wijze om een wegstuiterende bal aan het 
duelleren bent, het nauwelijks mogelijk is om je tegenstander niet even aan te raken. Daarom is het verbod om 
contact te hebben met je tegenstander dan ook vervangen door het uitgangspunt dat zogenoemd 
gecontroleerd contact in het korfbal is toegestaan.  
De introductie van het nieuwe spelregelboekje moet je dan ook zien als een nieuwe stap in een reeks van 
ontwikkelingen. 
 
Duidelijker, korter 
Niet alles in het nieuwe spelregelboekje is iets waarvan je als korfballer echt wakker zult liggen. Om redenen 
van efficiency is direct de kans aangegrepen om een aantal zaken te verduidelijken, eerdere onjuistheden te 
corrigeren en om overbodige tekst te schrappen. Een verduidelijking is bijvoorbeeld de scherper geformuleerde 
regel betreffende ´voetbal´: elke vorm van voetbal is nu een overtreding. Verder mag de aanvoerder nu kiezen 
om welke arm hij de aanvoerdersband draagt. En op het veld zijn de ooit verplichte hoekvlaggen verdwenen. 
En zo zijn er meer kleinere aanpassingen die je gewoon even een keertje moet lezen.  
 
Onderscheid in ´lichte´ en ´zware´spelovertredingen: spelhervatting of vrije worp 
De belangrijkste spelregel is het onderscheid dat voortaan gemaakt wordt tussen een lichte en een zware 
overtreding en het gevolg van dit onderscheid. Het gevolg is een spelhervatting óf een vrije worp.  
Waarom deze aanpassing?  
Tot op heden is het voor de spelers en de toeschouwers niet altijd duidelijk waarom sommige lichte 
overtredingen worden bestraft met een vrije worp. In het bijzonder in de paalzone is er veel onopzettelijk 
lichaamscontact tussen spelers, dat tot op heden in veel gevallen een vrije worp oplevert. Een vrije worp in dit 
gebied betekent nogal eens een doelpunt. Vaak wordt deze straf in verhouding tot de overtreding als te zwaar 



en onrechtvaardig beschouwd. Dit geldt zeker voor technische overtredingen zoals lopen met de bal. 
Daarnaast leidt de bestraffing van deze kleinere spelovertredingen tot onnodig speloponthoud. Ten slotte 
worden zowel voor spelers als toeschouwers faire en aantrekkelijke duels om de bal vaak vroegtijdig in de kiem 
gesmoord door het fluitsignaal van de scheidsrechter. Door de spelregelwijziging is getracht deze problemen 
op te lossen, enerzijds door de onrechtvaardigheid weg te nemen en anderzijds om meer snelheid en 
aantrekkelijkheid in het spel te brengen.  
 
Elk overtreding, zoals vermeld in het spelregelboekje is tegen het licht gehouden om te bepalen of er van een 
lichte of zware overtreding sprake. In sommige gevallen dient de scheidsrechter per spelregel een keuze te 
maken tussen ´licht´ of ´zwaar´. Daarbij gaat het niet om de ernst van het lichamelijke contact alleen, maar ook 
of de overtreding leidt tot het ontregelen van het aanvalsspel. Een spelhervatting wordt altijd genomen op de 
plaats van de lichte overtreding. Een vrije worp wordt altijd genomen vanaf het strafworppunt. 
 
Overtredingen van verdedigers, die als ´licht´ worden aangemerkt, worden bestraft met een 
spelhervatting. Overtredingen van verdedigers, die als ´zwaar´ worden aangemerkt, worden bestraft 
met een vrije worp. Alle overtredingen van aanvallers (behalve die ten koste gaat van een scoringskans 
in het andere vak), worden bestraft met een spelhervatting.  
Het is vanzelfsprekend dat de scheidsrechter de voordeelregel toepast wanneer een ploeg na een lichte 
overtreding, begaan door de andere ploeg, in het bezit blijft van de bal. De straf voor een (zeer) zware 
overtreding, waarbij een scoringskans verloren gaat, wijzigt niet: strafworp. Om te voorkomen dat er 
per 1 juli 2007 wel heel veel manieren ontstaan waarop het spel wordt voortgezet, worden de uitbal en 
de uitworp voortaan op dezelfde manier genomen als de spelhervatting. 
 
Invoeringscenario en documentatie 
Het zal duidelijk zijn dat de invoering van de nieuwe spelregels in het gehele korfbal een aanzienlijke operatie 
is. Vóór het begin van het seizoen 2007-2008 moeten heel veel mensen worden geïnformeerd en opgeleid. 
Voor het opleiden van kader, en dan vooral voor de aangesloten scheidsrechters en beoordelaars, organiseert 
het KNKV opleidingsavonden. 
 
Het KNKV gaat ervan uit dat verenigingen zelf het bijscholen van hun teams, kader en overige leden 
organiseren. Zij die een bijscholing willen organiseren, kunnen bijvoorbeeld contact opnemen met één van de 
40 gekwalificeerde bijscholers. Een lijst met namen staat op de site van het KNKV. De verenigingen hebben 
daar begin maart bericht over gehad. Zorg dat u er tijdig bij bent. Wacht niet tot augustus! 
  
Het KNKV heeft uitgebreide documentatie ontwikkeld. Alle beschikbare documenten zijn door iedereen te lezen 
op en te downloaden van de site van het KNKV. Dit pakket aan (achtergrond-)informatie stelt de clubs ook in 
staat zelf presentaties, trainingen of publicaties te ontwikkelen. Beschikbaar zijn onder meer: 

- het complete nieuwe spelregelboekje 
- een brochure 'Aandachtspunten 2007-2008' specifiek gericht op de nieuwe spelregels 
- een overzicht lichte en zware overtredingen en de sancties daarop. 

 
 
 
www.knkv.nl -> Reglementen -> Spelregels per 1 juli 2007  
 
    ----------------------------------------------------------- 
 

Zet deze publicatie in uw clubblad en/of op uw site.  
Zorg ervoor dat tijdens bijscholingen iedereen een exemplaar (gelezen) heeft en ……. 

                              Zegt het voort. 
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