
DE REGELS 
VAN HET SPEL

Een quickstart voor F- en E-teams



QUICKSTART: F- EN E-TEAMS
Iedereen kan kor�ballen. En het spelletje wordt makkelijker én leuker als je het idee achter het 
spelletje wat beter kent. In deze quickstart voor F-en E-teams vind je de belangrijkste aspecten van 
het kor�balspel zodat jij en je kind snel kunnen meedoen.  
Ook voor kor�ballende ouders is het handig om dit even te lezen. De regels bij de F en E teams 
zijn op punten anders dan bij de oudere jeugd en senioren.

Wij wensen je vooral veel plezier bij het kor�ballen! 

Het bestuur en de jeugd/technische commissie (JTC) van EKCA-CIBOD
 



WIJ KORFBALLEN VOOR ONS PLEZIER

Plezier, vriendschap, mensen ontmoeten, samen een leuke tijd hebben. Een goede 
sfeer op en rond het kor�balveld is het belangrijkste en meest waardevolle wat onze 
vereniging hee�t te bieden. Als nieuwe ouders kom je het best ‘in de vereniging’ door 
gewoon mee te doen alsof je al jaren bij ons rondloopt. Je zult merken dat andere 
ouders het leuk vinden dat je er bent. Op een dag zul je merken dat jij nieuwe ouders 
wegwijs maakt …   

Een goede sfeer en plezier gaan overigens hand in hand met fanatiek trainen en 
fanatiek spelen tijdens de wedstrijd. Binnen de grenzen wat we kunnen. En als dat (net) 
niet goed genoeg is blijven we aardig tegen elkaar. Zeker bij de F-en E-teams geldt dat 
de kinderen een (dramatisch) verloren wedstrijd weer snel vergeten. Het plezier en de 
gezelligheid samen vinden de kinderen vaker belangrijker dan winnen. 
Kortom: wij geloven vooral in het plezier van het kor�ballen en de binding die het spel 
met zich meebrengt. En we zorgen ervoor dat je makkelijk daaraan mee kunt doen. 
Bijvoorbeeld door dit boekje.



F1: 4 tegen 4 en de Superspeler
Wedstrijdje van de F: Een wedstrijd van de F begint met 4 kinderen van EKCA tegen 4 kinderen 
van de tegenstander. Beide teams hebben minimaal 1 meisje. Er is geen minimum aan het aantal 
jongens.  Bij de F1 mag iedereen elkaar verdedigen.

Als het verschil in score 3 doelpunten is mag het team dat achter staat een extra speler 
inzetten. Dit is de Superspeler, deze is herkenbaar aan het hesje. De Superspeler gaat 

er weer uit als het verschil 2 doelpunten is. (En kan er weer in als het verschil weer 3 
doelpunten wordt). 

De Superspeler is bedacht om (grote) krachtverschillen op te lossen. 
De bedoeling van een wedstrijdje is immers de lol van het spel. 

E1: 2 jongens en 2 meisjes
Bij een wedstrijdje van de E spelen ook 4 kinderen tegen elkaar. Een team 
bestaat uit 2 jongens en 2 meisjes. (of meisjes die d.m.v. een hesje als 
jongen spelen of vice versa). Bij de E is er geen Superspeler meer.   

De jongens verdedigen de jongens, de meisjes verdedigen de meisjes

DE WEDSTRIJD

Doel van een wedstrijd  
Het doel van een kor�balwedstrijd is om zoveel mogelijk ballen in de korf te 
gooien. Elk doelpunt telt voor 1 punt. Je wint een wedstrijd als je meer punten 
hebt dan de tegenstander.

Aanval en verdediging
De F en E teams spelen op 1 veld met 2 palen. Aan de ene kant scoort EKCA, 
aan de andere kant de tegenstander. Het team dat de bal in zijn bezit hee�t 
zijn de aanvallers. De verdedigers proberen de bal in hun bezit te krijgen. 
Als dat lukt worden zij de aanvallers. 
Alle spelers van het hele team hebben dezelfde functie. Je bent met het 
hele team aanval of verdediging, a�hankelijk van of je de bal hebt of niet. 
  



Op de korf schieten
Tussen de F- en E-teams zit wat verschil t.a.v. het schieten op de korf. 

Bij de F-teams mogen aanvallers altijd op de korf schieten, ook als ze 
verdedigd worden. Als een aanvaller zijn eigen schot vangt moet hij eerst 

de bal overspelen. Daarna mag hij weer schieten.
Bij E teams mogen aanvallers alleen schieten als ze vrij staan (niet verdedigd worden).

Verdedigen = moeilijk maken
In de F mogen alle kinderen elkaar verdedigen. Bij de E-teams verdedigen de jongens de jongens en 
de meisjes de meisjes. Een verdediger mag het schieten van een aanvaller moeilijk maken door met de 
handen omhoog tussen de paal en de aanvaller te staan. Een verdediger mag een doelpoging van de 
aanvaller niet ontnemen door bijvoorbeeld van de zijkant aan een arm van de aanvaller te trekken. 
De scheidsrechter kan hiervoor een strafworp (vrije schotkans) geven aan de aanvaller. 

Een wedstrijd duurt 40 min
Een wedstrijd van de F en de E duurt 4 x 10 minuten. Tussen de sets zijn pauzes; de eerste en 
derde zijn kort. De middelste is wat langer. Bij de middelste pauze regelen ouders fruit (en in het 
zaalseizoen ook drinken). Hiervoor stellen de teams zelf een schema op. 
De pauze is het beste moment om spelers te wisselen. 

Samenspel
Kor�bal speel je samen. Als je de bal in je handen hebt sta je stil en kun je: 
1)  overgooien of 
2)  schieten op de korf. 
Bij de F moet je overgooien binnen 10 tellen. Vaak begint een scheidsrechter 
hardop te tellen als het eind van de 10 seconden dichterbij komen. 



TEGEN WIE SPELEN WE? 
Lee�tijdsklasse F-teams
F teams hebben een lee�tijdsklasse van gemiddeld 5,1-7,0 jaar, gemeten op 1 januari van het jaar. 
Het oudste kind mag 8 jaar zijn op 1 jan. (en het mag bij wijze van spreken op 2 jan. 9 jaar oud worden). 
De gemiddeld lee�tijd moet op elk moment in de wedstrijd binnen de norm vallen. De coach is 
verantwoordelijk voor de juiste opstelling. 

Lee�tijdsklasse E-teams
E teams hebben een lee�tijdsklasse van gemiddeld 7,1-9,0 jaar, gemeten op 1 januari van het jaar. 
Maximale lee�tijd 10 jaar.

Moeilijkheidsgraad tegenstanders 
Spelers krijgen vanaf hun eerste wedstrijd punten toegekend. Het KNKV (de overkoepelende 
kor�balbond) maakt hieruit een teamscore. Zij proberen dan teams met een gelijke score in één poule 
te zetten. Het idee hierachter is uiteraard dat met deze werkwijze iedereen op zijn eigen niveau komt 
te spelen. 

Aan het einde van de wedstrijd strafworpen
Aan het einde van de wedstrijd neemt ieder team 12 strafworpen. Hiermee krijgt iedereen 

de kans om op de korf te schieten als dat in de wedstrijd niet lukte.
Na de wedstrijd geven we de tegenstanders en scheidsrechter 

een handje. 

App
In de app ‘KNKV wedstrijdzaken’ staan de 

wedstrijden van alle EKCA teams, ook die 
van de F en de E.

Wij helpen je graag om de app op 
je telefoon te zetten. Helaas werkt 

het nog niet voor telefoons met 
Windows. 

De app kan ook koppelen met je 
outlook agenda. Super handig dus! 

 



BINNEN EN BUITEN

Kor�bal spelen we buiten op het (kunst)grasveld en binnen in de 
sporthal. Het seizoen begint in september en we spelen t/m 
oktober op het veld. Vanaf november t/m maart spelen we in 

de hal. Vanaf april t/m juni spelen we weer op het veld. Je hebt 
daarom veld- en zaalschoenen nodig! 

Zeker bij F- en E-teams wil het wel voorkomen dat dit mechanisme niet helemaal goed 
werkt omdat kinderen aan het begin van hun kor�balcarrière staan. We zien dit terug op 
het veld: we winnen dan vrij makkelijk of verliezen hopeloos.
Het KNKV ziet dit uiteraard ook en maakt dan voor de volgende competitie een 
aanpassing van de poules.   
Zo is de uitslag van de veldcompetitie in het najaar van invloed op de competitie in de 

zaal. De uitslag van de zaal weer van invloed op de veldcompetitie in 
het voorjaar.



ROND DE WEDSTRIJD

• Scheidsrechter: is vooral spelbegeleider en mag de 
kinderen helpen. Hij legt vaak ook even uit waarom 
hij �luit. Vaak �luiten de beginnende scheidsrechters 
de F wedstrijden.

• Hoogte korf:  bij F teams: 2,5 meter. 
Bij E teams 3 meter

• Balmaat: K3 bij F-teams. K4 bij E-teams.

• Veldafmeting: 12x24 (maximaal; iets kleiner mag ook) 

• Bij uitwedstrijden rijden ouders. Hiervoor stellen de 
teams zelf een rijschema op, 
Gereden kilometers kunnen worden gedeclareerd bij 
de penningmeester van EKCA 
(zie onze website voor het juiste formulier)

 

KLEDING & SCHOENEN

EKCA leden krijgen van de vereniging kleding te leen. Dit is een 
wedstrijdshirt, een broekje of rokje, kousen, een hoodie en een rugtas. 
Deze spullen worden weer ingenomen op het moment dat een lid de club 
verlaat. 
De kleding (zeker de hoodie en de rudtas) mag je dragen tijdens activiteiten 
van EKCA. We vinden het leuk om allemaal in dezelfde kleding te komen en het 
is ook een mooie reclame voor de club! Ga uiteraard wel zuinig met je spullen om. 

Als je uit je kleren groeit wisselen we jouw spullen natuurlijk om voor een maat 
die beter past. Neem daarvoor even contact op met het kledingbeheer 
(kledingbeheer@ekca.nl). Kleren die je kwijt raakt of beschadigd brengen wij in rekening. 
Let erop dat het in het voorjaar en najaar buiten nogal eens koud kan zijn. Een trainingspak is dan wel 
erg fi jn. 
Omdat we binnen en buiten kor�ballen heb je ook binnen en buitenschoenen nodig. Zorg voor 
kunstgrasschoenen met voldoende demping in de zool. Daar houden de kinderen het langste mee uit.  



KAN IK THUIS IETS DOEN OM BETER TE WORDEN?

Jazeker! Oefenen helpt en is leuk om samen te doen. Je mag bij ons voor een tijdje een paal en 
een bal lenen om samen met je kind thuis te oefenen. Bijvoorbeeld in de tuin of in een 

speelveldje. 
(Tweedehands) kor�balpalen kun je ook goed op 
marktplaats vinden. Vaak zijn ze verstelbaar 
in verschillende maten. De aanschaf is 

misschien wat prijzig, maar zeker van 
verstelbare palen heb je jarenlang plezier! 

De aanschaf van een bal is qua prijs wat 
overzichtelijker. Voor de F raden wij de 
zgn ‘handjesbal’ van MUTA aan. 

 

WAAR TRAINEN WE OP?

Wij trainen vooral op aanvallen. Kor�bal is een spel waar je zelf én je tegenstander veel kansen 
krijgt om te scoren. We moeten er simpelweg meer scoren om te winnen. 

Wij zien het gebied rondom de korf als een schietschijf; de korf is dan de ‘bulls eye’. Een 
schotkans van dichtbij de korf tre�t eerder doel dan een schotkans van veraf. Met snel en 
goed overspelen proberen we daarom zo dicht mogelijk bij de korf te komen. 
Snel overspelen maakt ook dat de tegenstander niet goed kan kijken waar de bal is.  

Wij oefenen daarom  vooral op:

• gooien/vangen 

• overspelen/vrij lopen

• schieten op de korf
Hiervoor zijn verschillende oefenvormen. Wij hanteren vormen uit het 
boekje / de app‘spelenderwijs verbeteren’. Dit boekje is voor iedereen 
-ook ouders- beschikbaar. Vraag er even naar bij de trainer!



Vervolgens hebben wij ook de ervaring dat de nieuwe 
teams vanaf september snel naar elkaar toe groeien 

en alle kinderen met veel plezier in hun eigen 
team spelen. De F-jes die vorig seizoen 1e 

jaars F waren en nu 2e jaars F zijn kunnen 
mooi weer hun ervaring en behendigheid 

overbrengen op de nieuwe kinderen. En 
vaak vinden ze dat erg leuk. We hebben 
de ervaring dat ouders zich vaker meer 
zorgen maken dan de kinderen zelf.

 

TEAMINDELING

Aan het einde van het seizoen (in mei) maken wij de teamindeling voor volgend seizoen (vanaf 
september) bekend. In een team zit vaak wat verschil in lee�tijd. De jongere spelers zijn ‘1e jaars F’ 
en de oudere spelers ‘2e of 3e jaars F’.  Bij de teamindeling voor volgend seizoen blijven de ‘1e jaars 
F’ in de F; zij worden ‘2e jaars F’. De 2e en 3e jaars F gaan over naar de E. 

Soms voelt het voor ouders niet fi jn als een team dat goed samenspeelt wordt gehergroepeerd 
naar andere teams. Het gevoel delen wij enigszins. We snappen goed dat na een seizoen samen 
spelen de kinderen op elkaar zijn ingespeeld en vriendjes/vriendinnetjes zijn geworden. 
Toch is het vaak niet anders mogelijk. De 2e en 3e jaars F zijn dan al 8 of ouder en mogen niet meer 
in de F spelen. Vaak zijn deze kinderen ook al wel toe aan een hoger team. 
Als wij de groep bij elkaar willen houden zou de consequentie zijn dat 1e jaars F ook mee moeten 
gaan naar de E. En daar zijn de 1e jaars F vaak nog niet aan toe. Hetzelfde geldt voor de kinderen 
van de E die naar de D gaan enz.



WAT KUN JE ALS OUDER DOEN OP HET VELD?

Op het kor�balveld hebben wij 3 rollen die je ook als ouder goed kunt invullen: 
1. Trainer/assistent trainers: bedenken/selecteren oefeningen om de kinderen 

beter te maken in het kor�ballen. Stemmen oefeningen af op de vaardigheid 
van het kind. Bewaren ook de structuur/orde van de training.

2. Coach: begeleid het team bij een wedstrijd, maakt een opstelling en gee�t 
tactische aanwijzingen. De coach koppelt het verloop (opvallende zaken) 
van de wedstrijd terug aan de trainers.   

3. Scheidsrechter: als scheidsrechter van de F ben je vooral spelbegeleider. 
Het �luiten van een F wedstrijdje is een mooie gelegenheid om op een 
ontspannen manier het spel wat beter te leren kennen. En je doet het al 
heel snel heel goed.  Een �luit en stopwatch is aanwezig in de kantine. 

WAT KUN JE ALS OUDER DOEN NAAST HET VELD?

Ook naast het veld kunnen we de hulp van ouders goed gebruiken. Dan kan de 
coach zich richten op de kinderen. Als ouder kun je helpen met:

• Het klaarmaken van het veld

• Halen van thee/limonade tijdens de pauze

• Opvangen van geblesseerde of geëmotioneerde kinderen

Tijdens de wedstrijd hebben ouders vooral een rol als ‘enthousiast supporter’. 
Aanmoedigen / ondersteunen / motiveren met uitspraken als ‘Goed zo! 
Ga door!’ horen bij die rol. 
Help ook door het coachen aan de coach te laten. De coach gee�t tactische 
aanwijzingen en regelt de wissels. Een gesprek met de coach over de tactiek of de wissels 
voeren wij na de wedstrijd.
Ook helpen ouders met taken die iets meer van de wedstrijden afstaan. Zoals een bardienst, 
schoonmaken of als lid van het bestuur. We rekenen erop dat iedereen meedoet en dat we de 
taken verdelen. Is voor ons allemaal beter. 



Bij EKCA hanteren wij de stelling ‘doe wat je leuk vindt, op het moment dat je kunt’. 
Doe je dan niet dan delen wij je in, bijvoorbeeld voor een bardienst. Het kan dan 
zijn dat je iets krijgt wat je niet leuk vindt en op een moment dat je niet kunt. 
Je bent dan zelf verantwoordelijk voor het vervullen of ruilen van de dienst. 
Laat je kortom niet (onaangenaam) verrassen en wees actief.  

Voor bardiensten kun je jezelf opgeven via de app ‘KNKV wedstrijdzaken’.  
We helpen je graag met het opstarten van deze app. 

Sowieso houden wij vooral van eigen 
initiatief en eigen actie. Dus als je 
iemand hulp nodig hee�t dan help 
je mee. Als je met jouw kennis 
en expertise iets nieuws 
binnen EKCA kunt beginnen 
dan ben je van harte 
uitgenodigd. Als ouders is 
de vereniging ook van jou.

EKCA OP SOCIAL MEDIA 

Om onze club onder de aandacht te brengen maken we gebruik van social media, bijvoorbeeld 
facebook. We gaan er hierbij vanuit dat iedereen akkoord is met het plaatsen van foto's of video's waar 
de kinderen opstaan. Ga er bijvoorbeeld vanuit dat ouders (van tegenstanders) foto's of fi lmpjes van 
een wedstrijd online zetten en dat daar ook jouw kind op kan staan.

HANDIGE (MAIL)ADRESSEN
Voor de communicatie in de teams is er per team een groepsapp. 
Heb je iemand buiten het team nodig? Op onze website www.ekca.nl hebben wij de complete lijst van 
contactpersonen incl mailadressen opgenomen. 
Ook kun je altijd contact zoeken met onze secretaris, zij kan je zeker naar de goede contacten leiden.   
secretaris@ekca.nl
Andere mooie websites: • www.sportplezier.nl (tips voor trainers en ouders)

 • www.kor�balmasterz.nl (voor uitleg over de kor�balregels)

 • www.youtube.com (voor diverse leuke kor�balfi lmpjes)



EKCA 
Clubhuis EKCAsino
Breezandpad 13, 6843 JM Arnhem

Secretaris
Gerda Tangerink
Katwoudehof 44, 6843 BX Arnhem
secretaris@ekca.nl 

Vormgeving: Van Groot tot Klein Grafische Vormgeving
Fotografie: Wim van Santen


