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Algemene informatie
•

Bij elke periode aanduiding, waarin kalenderdagen worden vermeld, dient verstaan dat:
 in de toekomst: de periode begint te tellen op de eerstvolgende kalenderdag te 00.00 uur
 in het verleden: de periode begint te tellen op de vorige kalenderdag te 24.00 uur

•

Gewone briefwisseling ( geen aangetekende ) kan rechtsgeldig per fax of elektronische post verzonden
worden, in zoverre de afzender nominatief vermeld is. De bestemmeling kan, zonder onnodige
vertraging, de afzender verzoeken een origineel ondertekend exemplaar na te zenden.

•

Het basisreglement is voor de zaal.

•

Afwijkingen voor veld of jeugd worden, bij de desbetreffende artikels zelf, tussengevoegd in kleur en
omkaderd.

•

Aanpassingen goedgekeurd op de vorige Algemene Vergadering zijn in blauw, vet en cursief.

•

Door een andere bladsprong – van PC afhankelijk is het mogelijk dat een kader over twee pagina’s
gesplitst wordt. Het is noodzakelijk als een afwijkingskader onderaan de bladzijde staat ook steeds
de volgende pagina te bekijken.

•

In het geval een bepaald gedeelte van een artikel niet of enkel, al dan niet toegevoegd, van
toepassing is, wordt die op dezelfde wijze aangeduid.

•

Ingeval een artikel, in gewijzigde vorm, werd overgenomen in één of andere competitiestructuur
wordt dit, bovenaan, achter het artikelnummer duidelijk vermeld.

•

Om eentonig zwarte afdruk mogelijk te maken werd voor afwijking veld en jeugd een ander kader
gebruikt.

Enkele voorbeelden:
10-6

Afwijking veld

Enkel van toepassing voor veld
Afwijking jeugd
Deze artikels zijn aangepast in de competitiestructuren waar naar verwezen wordt.
Afwijking voor Competitiestructuur segmenten League - Zaal, Hoofdklasse – Zaal,………., zie
segmentatie competitiestructuur/segmentatie
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REGLEMENT van WEDSTRIJDEN
HOOFDSTUK I
ALGEMEEN GEDEELTE
I. Algemene bepalingen
ART. 1
1-1. Alleen de K.B.K.B is bevoegd kampioenschappen uit te schrijven of in te richten.
1-2. Het Comité Wedstrijdzaken is belast met de regeling van competitie- en seriewedstrijden. Voor de
regionale kampioenschappen kan deze taak aan de provinciale comités worden overgedragen in
overleg met het Comité Wedstrijdzaken.
1-3. Er is toelating van het Comité Wedstrijdzaken nodig voor het houden van:
a) seriewedstrijden
b) wedstrijden tegen niet-aangesloten verenigingen. De aangesloten club is verplicht naam en adres
van deze laatste aan het Comité Wedstrijdzaken bekend te maken.
c) voor alle wedstrijden tegen buitenlandse verenigingen.
1-4. Overtreding wordt bestraft met een boete van 150 k voor punten a) en b) en voor punt c) van 1000
k. Bij herhaling + 100 k.
1-5. Het is de clubs niet toegelaten andere dan korfbalgebonden activiteiten te organiseren zonder dat
zij, voor elke activiteit afzonderlijk, een polis hebben afgesloten die voldoet aan de normen van het
decreet van 13-4-1999 inzake de sportfederaties.
1-6. Clubs en/of hun leden, die in strijd met art. 1-5 handelen kunnen, bij eventuele schade, noch de
KBKB, noch de Raad van Bestuur, noch zijn bestuurders individueel, noch zijn personeel en/of
aangestelden in schade of verantwoordelijkheid aanspreken.
ART. 2
Alle wedstrijden, waaraan door de leden van de KBKB wordt deelgenomen, moeten gespeeld worden
volgens de laatst vastgestelde spelregels zoals vastgelegd en gepubliceerd uiterlijk twee maand vóór de
aanvang van de betrokken wedstrijd of seriewedstrijden en volgens de bepalingen van dit reglement,
behoudens uitzonderingen door het Comité Wedstrijdzaken vast te stellen of goed te keuren, en
gepubliceerd eveneens uiterlijk twee maanden vóór de aanvang van de betrokken wedstrijden of
seriewedstrijden. Verder gelden voor de wedstrijden de bepalingen voorgeschreven door de Raad van
Bestuur vooraleer de gelegenheid tot inschrijving wordt opengesteld, ofwel de bepalingen die tegelijk met
die openstelling voor korfbalwedstrijden voorgeschreven zijn.
Bepalingen waar door de spelregels in een keuze of beslissing wordt voorzien of waar de spelregels naar
een Reglement van Wedstrijden verwijzen, zullen door de Raad van Bestuur worden ingevuld en
gepubliceerd uiterlijk twee maand vóór aanvang van de betrokken competitie of deelcompetitie.
Tijdens de lopende competitie kunnen nooit wijzigingen aan de geldende spelregels worden ingevoerd.
ART. 3
3-1. Jaarlijks worden door de Raad van Bestuur bij genoegzame deelname één of meer competities en
seriewedstrijden uitgeschreven, welke zullen ingericht worden door het Comité Wedstrijdzaken
tijdens een periode of periodes waarvan de aanvangsdatum en de einddatum door de Raad van
Bestuur vastgesteld worden.
3-2. Aan deze wedstrijden mogen slechts clubs deelnemen die lid zijn van de KBKB.
3-3. De competitie - en seriewedstrijden worden gespeeld volgens de spelregels van korfbal.
3-4. Hebben vrije toegang tot de hoogste rang voor deze wedstrijden, zij die op voordracht van de Raad
van Bestuur, een door het Comité Wedstrijdzaken, voor het lopende competitiejaar, uitgereikte toegangskaart kunnen voorleggen.
ART. 4
4-1. De Raad van Bestuur bepaalt de inrichting van deze wedstrijden. Hij stelt het aantal en de aard der
prijzen vast.
4-2. In geval een buitengewone prijs wordt uitgeloofd, zal de Raad van Bestuur over de bestemming
beslissen.
4-3. De Raad van Bestuur stelt de te betalen inkomprijzen vast.
4-3. Afwijking veld
Niet van toepassing
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ART. 5
5-1. De Raad van Bestuur draagt zorg voor het naleven en doen naleven van de verplichtingen inzake medisch verantwoorde sportbeoefening ingevolge het decreet van 13-07-2007, in het bijzonder de
bepalingen qua medische geschiktheid, leeftijd, medische en paramedische begeleiding en
dopingbestrijding. De Raad van Bestuur dient te waken over de uitvoering van de beteugeling van de
dopingpraktijken.
5-2. Voor disciplinaire procedures inzake dopingpraktijken gepleegd door elitesporters heeft de KBKB
Vlaamse Liga vzw een lastgevingsovereenkomst ondertekend met de vzw Vlaams Doping Tribunaal,
dat een gezamenlijk disciplinair orgaan, met name de Disciplinaire Commissie voor Elitesporters,
inricht. Het desbetreffende tuchtreglement werd als bijlage “D” opgenomen in het Huishoudelijk
Reglement. Deze Disciplinaire Commissie zal instaan voor de organisatie van de disciplinaire
procedures inzake dopingpraktijken gepleegd door elitesporters die onder de verantwoordelijkheid
van de KBKB Vlaamse Liga vzw vallen, in overeenstemming met het decreet MVS d.d. 13 juli 2007.”
ART. 6 Medische sportkeuring :
6-1. Om te mogen deelnemen aan een wedstrijd, hetzij als speler, hetzij als scheidsrechter of assistentscheidsrechter, dienen de leden, de competitiespelers en recreanten in het bezit te zijn van een
geneeskundig geschiktheidsgetuigschrift en zich aan een geregeld medisch onderzoek te onderwerpen, en dit volgens de richtlijnen verstrekt door de in de sportgeneeskunde bevoegde
overheidsdienst en de KBKB
6-2. Slechts leden, competitiespelers en recreanten in het bezit van een geschiktheidsgetuigschrift
zonder voorbehoud, zullen nog verder mogen deelnemen aan een wedstrijd.
Toelichting :
Dit artikel geldt niet voor de door I.K.F. aangeduide scheidsrechters (J.A.V. van 25.04.92).

ART. 7
Dopingbestrijding bij controle en rechtspraak door de Vlaamse Gemeenschap.
7-1. De Raad van Bestuur zal in geval van overtreding
•
door een elitesporter, de disciplinaire maatregelen waartoe is besloten door het disciplinaire
orgaan van de vzw Vlaams Doping Tribunaal;
•
door een niet-elitesporter, de disciplinaire maatregelen waartoe is besloten door de
Disciplinaire Commissie of de Disciplinaire Raad van de Vlaamse Gemeenschap
overnemen en doen naleven.
7-2. De Raad van Bestuur zal desgevallend rekening houden met de opschorting van de
schorsingstermijnen ingevolge verzet of beroep, op voorwaarde dat de gesanctioneerde een kopie
van zijn verzet of beroep aangetekend aan het bondssecretariaat heeft laten geworden.
Dopingbestrijding bij controle en rechtspraak door andere overheden of organisaties.
7-3. De Raad van Bestuur zal eveneens waken over de toepassing van de terzake geldende reglementaire
beschikkingen van de International Korfball Federation, het Belgisch Olympisch en Interfederaal
Comité, en andere overheden of organisaties.
7-4. De Raad van Bestuur zal in geval van overtreding de disciplinaire maatregelen van de uitsluiting doen
naleven door deze te beschouwen als een “schorsing als geaffilieerde of individueel lid” en dit voor
de totale duur van de uitsluiting.
7-5. De Raad van Bestuur zal desgevallend rekening houden met de opschortingstermijnen ingevolge
verzet of beroep op voorwaarde dat de gesanctioneerde een kopie van zijn verzet of beroep
aangetekend aan het bondssecretariaat heeft laten geworden.
Informatie
De Raad van Bestuur moet aan de leden kennis geven van de wettelijke en reglementaire beschikkingen,
alsook van alle nieuwe en gewijzigde beschikkingen.
ART. 8 ongebruikt
ART. 9 ongebruikt
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II. Comité Wedstrijdzaken
ART. 10
10-1. Het Comité Wedstrijdzaken bestaat uit minimum 5 leden, benoemd door de Raad van Bestuur,
waaraan de Raad van Bestuur uit zijn midden een voorzitter toevoegt.
10-2. Het Comité Wedstrijdzaken is belast met de regeling der competitie- en seriewedstrijden, rekening
houdende met de terzake geldende regeling “Competitiestructuur”.
10-3. Het Comité Wedstrijdzaken kan zich in zijn werkzaamheden door toegevoegde leden laten bijstaan.
10-4. Wanneer de Raad van Bestuur voor bijzondere wedstrijden een commissie benoemt, vervangt deze
commissie ten opzichte van die wedstrijden het Comité Wedstrijdzaken en heeft dezelfde rechten
en plichten.
10-5. Het Provinciaal Comité kan in overleg met het Comité Wedstrijdzaken, belast worden met de
regeling van plaatselijke of gewestelijke competities
10-6. Het Comité Wedstrijdzaken is bevoegd de ontvangende clubs aan te duiden.
10-6. Afwijking veld
Niet van toepassing
ART. 11
11-1. Het Comité Wedstrijdzaken kan opgelegde boeten en straffen kwijtschelden, tenzij uitdrukkelijk
anders bepaald is. Verzoeken om kwijtschelding moeten worden ingediend uiterlijk acht
kalenderdagen na bekendmaking der boeten en straffen in de Bestuurlijke Mededelingen.
11-2. Beroep tegen de uitspraken van het Comité Wedstrijdzaken geschiedt volgens de bepalingen van art.
49 HR.
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III. Begeleiders en scheidsrechters
ART. 12
Niet van toepassing
ART. 13
13-1. De Raad van Bestuur benoemt, op voorstel van het Comité Opleidingen Scheidsrechters, voor elk
competitiejaar, de begeleiders.
13-2. Evenzo heeft de Raad van Bestuur te allen tijde het recht een begeleider, in overleg met het Comité
Opleidingen Scheidsrechters, van de lijst af te voeren.
13-3. Een begeleider die tijdens de competitie door de Raad van Bestuur van de lijst wordt afgevoerd,
komt niet in aanmerking voor het bepalen van het aantal begeleiders dat zijn club ter beschikking
stelt in uitvoering van art. 16-1.
13-4. Om tot begeleider benoemd te kunnen worden moet men de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt
hebben.
13-5. Voor de begeleider, gelden dezelfde bepalingen zoals voorzien in art. 17 en art. 26, terwijl de
sanctie in art. 101-1 voorzien niet van toepassing kan zijn.
ART. 14
14-1. Het Scheidsrechterscomité, bestaande uit minimum 3 personen, benoemd door de Raad van Bestuur.
Het Scheidsrechterscomité is verantwoordelijk voor:
• Het aanduiden van de scheidsrechters voor de competitiewedstrijden, de wedstrijden van
de Beker van België Senioren, de Nationale competitiedagen en de wedstrijden waarvoor
zij door het Comité Wedstrijdzaken, het Comité Topkorfbal of het Jeugdcomité
aangezocht worden;
• De werving van nieuwe scheidsrechters;
• Het organiseren van de opleidingen;
• Het verzorgen van een goede communicatie naar clubs en scheidsrechters;
• Stelt de scheidsrechters, ter benoeming, voor aan de Raad van Bestuur;
• Stelt de League- en IKF-scheidsrechters voor aan de Raad van Bestuur;
• Het organiseren van workshops voor alle scheidsrechters.
ART. 15
15-1. De Raad van Bestuur benoemt, op voorstel van het Scheidsrechterscomité, de scheidsrechters en
bekrachtigt, op voorstel van het Comité voor Opleidingen van Scheidsrechters, de kandidaatscheidsrechters.
15-2. In de optiek van internationale uitwisselingsprogramma’s kan de Raad van Bestuur buitenlandse
scheidsrechters, voor een bepaalde periode, tot scheidsrechter benoemen. De bepalingen van art. 61 Reglement van Wedstrijden zijn voor deze scheidsrechters niet van toepassing.
15-3. Evenzo heeft de Raad van Bestuur te allen tijde het recht een scheidsrechter, in overleg met het
Scheidsrechterscomité, van de lijst af te voeren.
Om als scheidsrechter benoemd te kunnen worden moet men de leeftijd van zestien jaar bereikt
hebben.
Een benoemde scheidsrechter kan vanaf 16 jaar volgende wedstrijden leiden:
• Senioren : gewestelijke reeks;
• Jeugd : alle jeugdwedstrijden behalve U19 1 ste klasse.
Een benoemde scheidsrechter kan vanaf 18 jaar alle wedstrijden leiden.
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ART. 16
Afwijking voor Competitiestructuur segmenten League - Zaal, Hoofdklasse – Zaal, Overgangsklasse –
Zaal en 1ste Klasse Jeugdreeksen - Zaal, zie segmentatie competitiestructuur/segmentatie
16-1. Elke club is verplicht één of meerdere personen die voldoen aan de voorwaarden van art. 16-3, te
leveren om gezamenlijk het totale quotum te behalen dat is bepaald in art. 16-2.
16-2. Het quotum van het aantal te leiden, beoordelen en/of begeleiden wedstrijden wordt bepaald op
basis van het aantal in de competitie ingeschreven achttallen:
- 20 wedstrijden voor A-achttal senioren
- 15 wedstrijden voor B- achttal senioren
- 10 wedstrijden voor C-achttal senioren
- 5 wedstrijden voor elk gewestelijk achttal senioren
- 15 wedstrijden voor elk 1ste klasse achttal jeugd
- 10 wedstrijden voor elk andere klasse achttal jeugd.
16-3. Voor het behalen van het vastgestelde quotum komen in aanmerking:
- de effectief geleide wedstrijden van de door het Scheidsrechterscomité aangeduide, en door de
Raad van Bestuur benoemde scheidsrechter of assistent-scheidsrechter of bekrachtigde
kandidaat-scheidsrechter.
- de effectief begeleide wedstrijden door een door het Comité Opleiding Scheidsrechters
aangeduide, en door de Raad van Bestuur benoemde begeleider.
- de effectief beoordeelde wedstrijden door een door het Scheidsrechterscomité aangeduide, en
door de Raad van Bestuur benoemde beoordelaar.
Opmerking :
het leiden van wedstrijden als gelegenheidsscheidsrechter of verenigingsscheidsrechter door
eender wie dan ook komen niet in aanmerking voor het quotum.
16-4. Indien een competitiespeler, op basis van art. 13.2 b 2) HR, of recreant, op basis van art. 13.3 HR,
ontslag neemt bij de vereniging waarbij zij/hij als competitiespeler of recreant was aangesloten op
het moment dat zij/hij door de Raad van Bestuur als kandidaat-scheidsrechter werd bekrachtigd of
tot scheidsrechter werd benoemd, blijft het haar/hem behaalde quotum de volgende 3
competitiejaren, te rekenen vanaf het competitiejaar onmiddellijk volgend op het ontslag, ten
goede komen aan deze vereniging.
Nadien zal het behaalde quotum ten goede komen aan de vereniging waar zij/hij bij aanvang van
het competitiejaar, als competitiespeler, recreant of individueel lid, aangesloten is.
16-5. Elke club wordt voor:
a) het niet nakomen van de verplichting onder art. 16-1, art.16-2 en art.16-3 beboet met:
- 5 k voor de eerste volledige schijf van vijf ontbrekende wedstrijden (1 t/m 5),
- 10 k voor de tweede volledige schijf van vijf ontbrekende wedstrijden (6 t/m 10),
- 15 k voor de derde volledige schijf van vijf ontbrekende wedstrijden,
- 20 k voor de vierde volledige schijf van vijf ontbrekende wedstrijden,
- 25 k voor de vijfde volledige schijf van vijf ontbrekende wedstrijden, enz.
b) het meer dan het verplichte aantal wedstrijden leiden, beoordelen en/of begeleiden beloond
met:
- 2,5 k voor de eerste volledige schijf van vijf bijkomende wedstrijden (1 t/m 5),
- 5 k voor de tweede volledige schijf van vijf bijkomende wedstrijden (6 t/m 10),
- 7,5 k voor de derde volledige schijf van vijf bijkomende wedstrijden,
- 10 k voor de vierde volledige schijf van vijf bijkomende wedstrijden,
- 12,5 k voor de vijfde volledige schijf van vijf bijkomende wedstrijden, enz.
16-6. Eventueel kan, ingevolge een gemotiveerd verzoek van een club, door het Scheidsrechterscomité na
evaluatie een gemotiveerde gehele of gedeeltelijke dispensatie verleend worden.
16-7. De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing voor de clubs die minder dan vijf
opeenvolgende jaren aan de competitie hebben deelgenomen.
ART. 17
De scheidsrechter ontvangt van het Scheidsrechterscomité bericht van het uur van aanvang en van
de plaats van de wedstrijd.
ART. 18
18-1. Indien de aangewezen scheidsrechter niet aanwezig is, zal de voorkeur gegeven worden aan de op
het terrein aanwezige personen (ten minste achttien jaar oud voor wedstrijden van de gewestelijke
reeks en jeugdwedstrijden U19 2de klasse en andere jeugdreeksen is de minimumleeftijd zestien
jaar) volgens onderstaande methode, waarbij de drie keuzevoorwaarden steeds samen op de zo
hoog mogelijke manier en in volgorde van A – B – C, moeten worden toegepast (het resultaat moet
de ideale situatie zo dicht mogelijk benaderen. De ideale situatie is A1-B1-C1.):
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Keuzevoorwaarden:
A. Personen met hoedanigheid van
1. scheidsrechter
2. kandidaat-scheidsrechter
3. competitiespeler
4. recreant
B. Betrokkenheid
1. Een neutraal persoon
2. Een lid van ontvangende of bezoekende club
C. Wie kiest eerst
1. De ontvangende club
2. De bezoekende club
Deze opsomming kan door de Raad van Bestuur aangepast worden.
18-2.

18-3.

18-4.

18-5.

Zo er slechts acht spelers van iedere ploeg aanwezig zijn dienen de beide partijen een speler welke
voldoet aan art. 15-4 te laten uitvallen, aan te wijzen door de respectievelijke
ploegafgevaardigden, zoals voorzien in art. 54-1.
De aanwijzing van de scheidsrechter geschiedt volgens de bij art. 18-1 vastgestelde rangorde. Indien
de ploegen kwantitatief niet gelijk zijn, wordt de scheidsrechter aangewezen door en uit de ploeg
die over het grootst aantal spelers beschikt.
Indien een wedstrijd wegens het ontbreken van een scheidsrechter niet doorgaat, verliezen beide
partijen de wedstrijd met 5 - 0 en betalen een boete van 30 k, tenzij één der partijen bewijst, dat
het de andere was die niet spelen wilde. In dit geval is het alleen de partij die weigerde te spelen,
die met 5 - 0 verliest en een boete van 30 k betaalt.
Indien één of beide ploegen onvolledig zijn, kan de wedstrijd aanvangen of doorgaan, mits een
indeling mogelijk is waarbij in geen enkel vak minder dan drie spelers van een partij zijn opgesteld
en in geen vak twee spelers en één speelster van één partij staan tegenover één speler en twéé
speelsters van de andere partij.

Toelichting : Het overdragen der leiding van een wedstrijd aan de te laat komende scheidsrechter is toegelaten met toestemming
van beide partijen en enkel voor het geval het een competitiespeler of recreant bij de KBKB is die de leiding van de wedstrijd heeft
moeten nemen (vergadering Raad van Bestuur 02.08.41).
Voor de rangorde voorzien in de lijst vervat in art. 18-1 wordt, voor de seniorenwedstrijden, de verenigingsscheidsrechter beschouwd
als een competitiespeler of recreant.
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ART. 19
19-1. Bij onbespeelbaarheid van het speelveld heeft de scheidsrechter het recht een wedstrijd niet te
doen aanvangen of te staken.
19-1. Afwijking veld
Bij slecht weer of bij onbespeelbaarheid van het speelveld heeft de scheidsrechter het recht een
wedstrijd niet te doen aanvangen of te staken.
19-2. De beslissing een wedstrijd niet te laten aanvangen, kan hij echter niet eerder dan een half uur vóór
de officiële aanvangstijd nemen.
19-3. Scheidsrechters mogen geen aanspraak maken op de vergoeding voorzien in art. 26-2b indien de
wedstrijd niet is aangevangen.
Enkel van toepassing voor veld
Toelichting :
Hoewel uitdrukkelijk wordt bepaald dat de scheidsrechter bevoegd is een wedstrijd niet te laten aanvangen of te staken, toch wordt
anderzijds de beoordeling door de scheidsrechter van de weersomstandigheden en de gesteldheid van het speelveld bepaald door de
spelregels en valt het niet akkoord gaan met een over deze punten door de scheidsrechter genomen beslissing onder de bevoegdheid
van het Comité Protesten (zitting sportcomité 04. 04.47; 30.04.47 en 20.01.48).
Wanneer een scheidsrechter Y een speelveld, waarop een wedstrijd dient gespeeld tussen A en B, onbespeelbaar heeft verklaard,
kan een scheidsrechter Z, ditzelfde niet meer goedkeuren voor een wedstrijd tussen C en D, welke op hetzelfde aanvangsuur geprogrammeerd is (beslissing Raad van Bestuur 16.04.53).

ART. 20
Tegenwerpingen wat betreft palen, korven of andere spelbenodigdheden en speelveld, moeten de
scheidsrechter worden bekendgemaakt vóór de aanvang van de wedstrijd tenzij de toestand onder het
spel verandert.
ART. 21
De scheidsrechter meldt alle overtredingen van de reglementen in de door hem geleide wedstrijd aan het
Comité Wedstrijdzaken, dat zo spoedig mogelijk de boete en/of sanctie bekend maakt. De
penningmeester van de KBKB int de boeten.
ART. 22
22-1. Wanneer de scheidsrechter een speler, coach, assistent-coach, assistent-scheidsrechter,
clubafgevaardigde, ploegafgevaardigde of enig ander persoon die zich op de in art. 85 genoemde
bank bevindt, wegens wangedrag de verdere deelname aan een wedstrijd verboden heeft en/of uit
het speelgebied verwezen heeft, is hij verplicht hiervan het Disciplinair Comité in kennis te stellen
binnen de twee kalenderdagen na afloop van de wedstrijd.
22-2. Dit comité kan, op basis van ‘Bijlage 2 “Procedure behandeling tuchtzaken Disciplinair Comité” een
minnelijke schikking voorstellen of, rekening houdende met art. 28, tot schorsing overgaan, hetzij
door de bedoelde speler of assistent-scheidsrechter de verdere deelname aan enige of alle
bondswedstrijden te ontzeggen, hetzij door de club te verbieden gedurende enige of alle
bondswedstrijden gebruik te maken van de diensten van de betrokken coach, assistent-coach,
ploegafgevaardigde, clubafgevaardigde of enig ander persoon die zich op de in art. 85 genoemde
bank bevindt.
22-3. Wangedrag van een bij de KBKB ingeschreven geaffilieerde of individueel lid, buiten het speelveld,
zal behandeld worden alsof dit feit op het speelveld plaatsvond.
ART. 23
Wanneer een scheidsrechter een speler, ploegafgevaardigde, coach of clubafgevaardigde een formele
waarschuwing geeft, dient hij dit te vermelden op het wedstrijdformulier.
ART. 24
24-1. Een speler, ploegafgevaardigde, coach of clubafgevaardigde die tijdens een periode van twaalf
maanden, beginnend op de datum dat hij een eerste formele waarschuwing heeft ontvangen, in
eender welke wedstrijd ingericht door de KBKB, afzonderlijk of gezamenlijk beschouwd, een tweede
formele waarschuwing krijgt, loopt automatisch een schorsing voor één competitieblok op.
24-2. Voor iedere daaropvolgende formele waarschuwing tijdens dezelfde periode van twaalf maanden
volgt automatisch een schorsing voor één competitieblok.
24-3. Het bondsbureau zal telkens minimum zeven kalenderdagen op voorhand aan het clubsecretariaat,
via het mailadres “club@korfbal.be, en de betrokkene, in principe op zijn gekende mailadres of,
indien geen mailadres gekend is, per post op het door het bondssecretariaat gekende adres, kennis
geven van de schorsing die automatisch het derde competitieblok betreft na het oplopen van de
laatste formele waarschuwing. Bij geen of laattijdige kennisgeving aan beide partijen vervalt de
schorsing. Het bewijs van kennisgeving kan bestaan uit de uitprint van de verzonden mail vanuit het
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24-4.
24-5.
24-6.
24-7.

24-8.

bondssecretariaat of, ingeval van verzending per post, de lijst van de uitgaande poststukken
gehouden op het bondssecretariaat.
De schorsing betreft alle competitiewedstrijden van het geprogrammeerde competitieblok, wanneer
zij ook gespeeld worden.
Tegen deze automatisch toe te passen reglementair opgelegde strafbepaling is geen beroep
mogelijk.
De formele waarschuwing heeft geen invloed op een voorwaardelijke schorsing. De formele waarschuwing wordt afzonderlijk genoteerd en (eventueel) ook bestraft.
Een formele waarschuwing, opgelopen in een wedstrijd waarbij ook nog een uitzending volgt, wordt
samen met die uitzending als één strafzaak behandeld. Deze formele waarschuwing wordt niet extra
genoteerd.
Een formele waarschuwing, opgelopen tijdens internationale ontmoetingen, komt niet in aanmerking
voor toepassing van dit artikel.

Toelichting:
De telling van het aantal blokken gebeurt zonder rekening te houden met het feit of er voor de desbetreffende klasse wedstrijden
geprogrammeerd zijn of niet. Indien het evenwel op het derde blok onmogelijk is de sanctie toe te passen gezien, voor de
betreffende klasse geen wedstrijden zijn geprogrammeerd, of de speler reeds voor dat blok geschorst is, wordt de schorsing gelegd
op het eerstvolgende blok waarop de wedstrijden van de klasse wel geprogrammeerd zijn en/of waarop de speler niet geschorst is.
(Bevestiging RvB 15-11-2011)
De toepassing van de automatische schorsing geldt uitsluitend voor de reguliere competitiewedstrijden en niet voor kruisfinales en
finales.

ART. 25
25-1. De scheidrechter is verplicht het Disciplinair Comité in kennis te stellen binnen de twee
kalenderdagen na afloop van de wedstrijd, indien:
- het goede verloop van de wedstrijd geschaad wordt, door herhaalde overlast van het publiek;
- de scheidsrechter genoodzaakt is geweest, wegens wangedrag van spelers, coaches, assistentcoach, assistent-scheidsrechters, ploegafgevaardigden, clubafgevaardigde(n), enig ander persoon
die zich op de in art. 85 genoemde bank bevindt of wegens overlast van het publiek, een
wedstrijd vóór het einde te staken.
25-2. Het Disciplinair Comité stelt een onderzoek in teneinde de eventuele schuldige partij of partijen te
bepalen. Het kan de in fout bevonden partij of partijen sanctioneren en/of:
a. een forfaitscore, van 0 doelpunten voor en 5 doelpunten meer tegen, opleggen;
b. het spelen van één of meer thuiswedstrijden aan deze club ontzeggen. Deze wedstrijden worden
dan gespeeld in een zaal gekozen door betrokken tegenpartijen;
b. Afwijking veld
het spelen van één of meer thuiswedstrijden aan deze club ontzeggen. Deze wedstrijden worden
dan gespeeld op het terrein gekozen door betrokken tegenpartij(en);
c. de verdere deelname aan de lopende competitie ontzeggen, ongeacht de toepassing van
bepalingen van art. 101-1;
d. de club een boete opleggen.
Bovenvermelde sancties kunnen zowel afzonderlijk als in combinatie met elkaar opgelegd worden.
ART. 26
26-1. De scheidsrechters worden de voor een wedstrijd noodzakelijke reis- en verblijfkosten door de
ontvangende club vergoed.
26-2. De scheidsrechter vermeldt vóór de wedstrijd op het formulier de omschreven som die hij van de
club te ontvangen heeft en mag daarvoor in rekening brengen
a) de reiskosten per spoor 2de klasse, of de vergoeding voor het gebruik van een eigen
vervoermiddel, jaarlijks door de Raad van Bestuur vast te stellen;
b) een vaste vergoeding jaarlijks door de Raad van Bestuur vast te stellen.
26-3. De club, die verzuimt aan dit artikel te voldoen, betaalt een boete van 15 k en voor elke week
verzuim langer wordt de boete met 3 k verhoogd.
26-4. Scheidsrechters aangewezen volgens art. 18-1 mogen alleen de vergoedingen bedoeld onder art. 262b in rekening brengen, behoudens wanneer art. 19-3, art. 95, art. 96 of art. 98 van toepassing is.
26-5. Aanmerkingen op de vorderingen van de scheidsrechters moeten schriftelijk, binnen de acht
kalenderdagen, bij het Comité Wedstrijdzaken zijn ingediend.
ART. 27
27-1. De scheidsrechterskosten, over alle seniorenreeksen gemaakt, worden gelijkmatig verdeeld over al
de achttallen, welke deel uitmaken van die reeksen, in evenredigheid, met het aantal te spelen
wedstrijden als voorzien in art. 111-5, en art. 111-6 inbegrepen de bij toepassing van art. 90-5
herspeelde en de bij toepassing van art. 90-8 van het programma afgevoerde wedstrijden
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27-1.

Afwijking veld
De scheidsrechterskosten, over alle seniorenreeksen gemaakt, worden gelijkmatig verdeeld over al
de achttallen, welke deel uitmaken van die reeksen, in evenredigheid, met het aantal te spelen
wedstrijden als voorzien in art. 111-5, inbegrepen de bij toepassing van art. 90-5 herspeelde en de
bij toepassing van art. 90-8 van het programma afgevoerde wedstrijden

Afwijking jeugd
De scheidsrechterskosten, in de onderscheiden jeugdreeksen gemaakt, worden gelijkmatig verdeeld
over al de achttallen van de respectievelijke reeksen.
27-2. Het door de clubs te weinig of teveel betaalde bedrag ten overstaan van hun evenredig deel, wordt
opgenomen in het uittreksel van rekening voorzien in art. 67 HR.
27-1.

ART. 28
Schorsingen kunnen als volgt worden opgelegd:
1. als geaffilieerde voor een bepaalde periode:
geen enkele functie kan uitgeoefend worden tijdens die periode.
2. in een functie, voor een bepaalde periode:
de schorsing geldt uitsluitend voor de genoemde functie(s) tijdens die periode.
3. in een functie, voor een aantal wedstrijdblokken:
de schorsing geldt uitsluitend in de genoemde functie(s), voor alle competitiewedstrijden van de
geprogrammeerde wedstrijdblokken, wanneer zij ook gespeeld worden.
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IV.

Assistent-scheidsrechters

ART. 29
Een, volgens art. 15-1 benoemde scheidsrechter, kan door het Scheidsrechterscomité als assistentscheidsrechter aangeduid worden.
ART. 30
30-1. De Raad van Bestuur bepaalt voor welke wedstrijden en op welke wijze (een) assistentscheidsrechter(s) dien(en)t aangeduid.
30-2. Indien het Comité Wedstrijdzaken het nodig oordeelt, kan het, voor beslissingswedstrijden of
belangrijke competitiewedstrijden, aan het Scheidsrechterscomité opdragen twee neutrale
assistent-scheidsrechters aan te duiden en te verwittigen.
30-3. Voor de assistent-scheidsrechters gelden dezelfde bepalingen zoals voorzien in art. 17 en art. 26-1, 2, -3 en -5, terwijl de sanctie in art. 101-1 voorzien niet van toepassing kan zijn.
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V. Clubafgevaardigde
ART. 31
31-1.

31-2.
31-3.

31-4.

31-5.

31-5.

Bij elke wedstrijd is de ontvangende partij verplicht een clubafgevaardigde aan te stellen.
De verantwoordelijkheid voor de clubafgevaardigde blijft bij de ontvangende club.
De ontvangende club is eveneens verantwoordelijk voor het invullen van alle haar door de KBKB ter
hand gestelde formulieren.
Een ingevolge art. 25 HR en/of art.40 HR geschorste persoon, of een ingevolge art. 7-4 als geschorst
beschouwd persoon, kan niet worden aangesteld als clubafgevaardigde.
De clubafgevaardigde(n) moet een competitiespeler, recreant, occasionele korfballer of adherent
zijn, ten minste 18 jaar zijn en zal, tijdens de ganse duur van de wedstrijd, als bewijs en erkenning
van het uitoefenen van zijn functie, een witte band (clubkleuren zijn toegelaten) zichtbaar dragen
aan een bovenarm. De clubafgevaardigde stelt zich onmiddellijk bij de aankomst van de
scheidsrechter en assistent-scheidsrechter(s) voor. Zijn verantwoordelijkheden betreffen alle taken
en omstandigheden, buiten deze uitdrukkelijk door de spelregels en dit reglement van wedstrijden
voorbehouden aan de scheidsrechter.
Indien het Comité Wedstrijdzaken het nodig vindt kan het, voor seniorenwedstrijden te betwisten
volgens art. 111-5, een bondsafgevaardigde aanduiden, die in de uitoefening van zijn functie wordt
bijgestaan door een clubafgevaardigde van elk der betrokken partijen. Voor een bondsafgevaardigde
zoals bedoeld, gelden de bepalingen voorzien in art. 31- 2, art. 31- 3, art. 33 en art. 34 terwijl de
sancties voorzien in art. 36 en art. 101-1 niet van toepassing kunnen zijn. De gemaakte
verplaatsingsonkosten komen in aanmerking voor de volgens art. 27 voorziene evenredige verdeling.
In geval van overlast vanwege een persoon of personen uit het publiek, ongeacht of het leden,
geaffilieerden,van de KBKB of niet-aangeslotenen betreft, kan hij op order van de scheidsrechter
deze(n) bevelen de zaal te verlaten.
Afwijking veld
Niet van toepassing

ART. 32
Het niet naleven van art. 31 wordt beboet met 20 k. Indien het een ingevolge art. 7-4 als geschorst
beschouwd persoon betreft zal de boete 500 k bedragen.
Eventuele afwezigheid van de clubafgevaardigde vergroot de verantwoordelijkheid van en de gevolgen
voor de ontvangende partij bij overlast van het publiek. In zulk geval is de ploegafgevaardigde der
ontvangende partij belast met de functie van clubafgevaardigde.
ART. 33
De clubafgevaardigde staat in voor de orde en zorgt ervoor dat:
a) de wedstrijd vlot kan verlopen;
b) het publiek zich op de daarvoor bestemde (zit)plaatsen bevindt;
b) Afwijking Veld
het publiek op reglementaire afstand achter de afbakening van het speelveld staat;
c) alle nodige maatregelen genomen worden bij overlast van het publiek, die de scheidsrechter nodig
acht om een rustig verloop van de wedstrijd te waarborgen.
ART. 34
Afwijking voor Competitiestructuur segmenten League - Zaal, Hoofdklasse – Zaal, Overgangsklasse –
Zaal en 1ste Klasse Jeugdreeksen - Zaal, zie segmentatie competitiestructuur/segmentatie
34-1. De clubafgevaardigde ontvangt de scheidsrechter en assistent-scheidsrechter(s) aan de controletafel
uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd, overhandigt hem (hen) de reglementaire
vergoeding onder gesloten omslag en zorgt ervoor dat het wedstrijdformulier, behoorlijk door beide
partijen ingevuld, ten laatste 15 minuten vóór aanvang van de wedstrijd, aan de controletafel ter
beschikking is van de scheidsrechter. Hij staat ten dienste van de scheidsrechter.
34-1. Afwijking veld
De clubafgevaardigde ontvangt de scheidsrechter en assistent-scheidsrechter(s), overhandigt hem
(hen) de reglementaire vergoeding onder gesloten omslag, zorgt ervoor dat het wedstrijdformulier,
behoorlijk door beide partijen ingevuld, ten laatste 15 minuten vóór de aanvang van de wedstrijd in
het bezit is van de scheidsrechter. Hij staat ten dienste van de scheidsrechter.
34-2. Bij afwezigheid van de aangewezen scheidsrechter zorgt de clubafgevaardigde er voor dat, in
overleg met de bezoekende club, een scheidsrechter wordt aangeduid volgens de bepalingen van
art. 18-1 van dit reglement.
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De clubafgevaardigde treft de nodige maatregelen om beide partijen uiterlijk 5 min. vóór het
aanvangsuur van de wedstrijd gezamenlijk het speelveld te laten oplopen.
34-4. De clubafgevaardigde neemt op zich dat, na afloop van de wedstrijd, de scheidsrechter en assistentscheidsrechter(s) tijdig over de vereiste wasgelegenheid beschikt.
34-5. Na de wedstrijd begeleidt de clubafgevaardigde de scheidsrechter en assistent-scheidsrechter(s) naar
de kleedkamers.
34-3.

ART. 35
35-1. In elke zaal moet zich een controletafel bevinden. Deze moet gemakkelijk door de scheidsrechters,
assistent-scheidsrechter(s), ploegafgevaardigden en aanvoerders bereikbaar zijn. Behoudens deze
personen en de door het Comité Wedstrijdzaken of de ontvangende club aangestelde
verantwoordelijken mag zich aan de controletafel niemand anders ophouden.
35-2. Aan de controletafel is een plaats voorzien voor de officiële tijdopneming en voor het invullen van
de wedstrijdformulieren door de ploegafgevaardigde en de scheidsrechters.
35-3. Aan de controletafel zal tijdens de wedstrijd steeds een door de ontvangende club aangestelde
tijdopnemer/teller plaats nemen en dient hem een wedstrijdklok, waarop de speeltijd gemakkelijk
afleesbaar is en die desgewenst kan worden stilgelegd, ter beschikking gesteld.
35-4. Alleen de tijdopnemer/teller kan tijdens de officiële speeltijd de wedstrijdklok stilleggen en weer
op gang brengen, en dit uitsluitend in opdracht van de scheidsrechter.
De opdracht om de wedstrijdklok stil te leggen wordt gegeven door het opsteken van één arm. De
wedstrijdklok wordt terug op gang gebracht bij het fluitsignaal van de scheidsrechter dat het
hernemen van de wedstrijd aanduidt.
35-5. De tijdopnemer/teller geeft, op aanvraag van de coach, het geluidssignaal voor een verzoek van een
time-out of spelersvervanging. Het geluidssignaal wordt gegeven nadat de scheidsrechter de
wedstrijd onderbroken heeft.
ART. 35 Afwijking veld
Niet van toepassing
ART. 36
Verzuim van art. 34 en art. 35 wordt beboet met 3 k.
ART. 36 Afwijking veld
Verzuim van art. 34 wordt beboet met 3 k.
ART. 37 Ongebruikt
ART. 38 Ongebruikt
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VI. Spelers
ART. 39
39-1. Aan competitie- en/of bekerwedstrijden mogen slechts die spelers deelnemen, die door hun club als
competitiespeler werden opgegeven en als zodanig op de affiliatielijsten van de KBKB werden
ingeschreven, en waarvoor een geldige spelerslicentie werd afgeleverd.
Een ingevolge art. 25 HR en/of art. 40 HR en/of art. 22-2 geschorste persoon kan niet worden
aangesteld als speler.
Bij overtreding verliest de overtredende club de betreffende wedstrijd met 0 doelpunten. De
tegenpartij behoudt het behaalde doelsaldo met een minimum van + 5. De overtredende club
betaalt een boete van 15 k.
Bovendien kan haar twee punten in de rangschikking worden afgetrokken indien er moedwil,
voorbedachtheid of voordeel aan de gestelde daad is.
ART. 39 toevoeging jeugd
39-2. Zijn spelers U19, zij die in de loop van het kalenderjaar, waarin het competitiejaar een aanvang
neemt, zestien, zeventien of achttien jaar worden.
39-3. Zijn spelers U16, zij die in de loop van het kalenderjaar, waarin het competitiejaar een aanvang
neemt, veertien of vijftien jaar worden.
39-4. Zijn spelers U14, zij die in de loop van het kalenderjaar, waarin het competitiejaar een aanvang
neemt, twaalf of dertien jaar worden.
39-5. Zijn spelers U12, zij die in de loop van het kalenderjaar, waarin het competitiejaar een aanvang
neemt, tien of elf jaar worden.
ART. 40
40-1. Een speler mag in hetzelfde competitiejaar slechts voor één club spelen, tenzij zijn club ontbonden
werd. Het Comité Wedstrijdzaken kan hiervan gehele of gedeeltelijke dispensatie verlenen.
40-2. De bepalingen van art. 40-1 zijn eveneens van toepassing op spelers aangesloten bij een
buitenlandse korfbalorganisatie, erkend door de I.K.F.
40-3. Competitiespelers onder de zestien jaar mogen niet aan de 1ste klasse wedstrijden van de hoogste
reeks deelnemen. Het Comité Jeugdkorfbal kan, op vraag van een club, dispensatie verlenen.
40-4. Competitiespelers onder de veertien jaar mogen niet aan seniorenwedstrijden deelnemen. Het
Comité Jeugdkorfbal kan, op vraag van een club, dispensatie verlenen.
40-5. Een club die handelt in strijd met dit artikel, verliest de wedstrijd met 0 doelpunten. De tegenpartij
behoudt het behaalde doelsaldo met een minimum van + 5.
Bovendien betaalt de overtredende club een boete van 15 k.
Toevoeging jeugd
40-6. Competitiespelers onder de twaalf jaar mogen niet aan wedstrijden U19 deelnemen.
40-7. Competitiespelers onder de tien jaar mogen niet aan wedstrijden U16 deelnemen.
40-8. Competitiespelers onder de negen jaar mogen niet aan wedstrijden U14 of U12 deelnemen.
40-9. Senioren mogen niet aan jeugdwedstrijden deelnemen.
Spelers U19 ingedeeld in seniorenachttallen, mogen niet aan jeugdwedstrijden deelnemen. Spelers
U16 ingedeeld in seniorenachttallen, mogen niet aan jeugdwedstrijden deelnemen.
40-10. Spelers U19 mogen niet aan wedstrijden U16 deelnemen. Spelers U16 ingedeeld in achttallen U19,
mogen niet aan wedstrijden U16 deelnemen.
40-11. Spelers U16 mogen niet aan wedstrijden U14 deelnemen. Spelers U14 ingedeeld in achttallen U16,
mogen niet aan wedstrijden U14 deelnemen.
40-12. Spelers U14 mogen niet aan wedstrijden U12 deelnemen. Spelers U12 ingedeeld in achttallen U14,
mogen niet aan wedstrijden U12 deelnemen.
40-13. De terzake geldende competitiestructuur kan toelaten dat een bepaald aantal spelers, onder
welbepaalde voorwaarden, van een hogere leeftijd aan wedstrijden van een lagere U-reeks kan
deelnemen.
Het Comité Jeugdkorfbal kan, op vraag van een club, dispensatie verlenen.
40-14. Een club die handelt in strijd met dit artikel, verliest de wedstrijd met 0 doelpunten.
De tegenpartij behoudt het behaalde doelsaldo met een minimum van + 5.
Bovendien betaalt de overtredende club een boete van 15 k.
ART. 41
41-1. Speelt een club met meer dan één achttal, dan worden ze door de club aangeduid als A-achttal, Bachttal, zo een B-competitie behoort bij de klasse waarin het A-achttal optreedt en C-achttal, zo er
eveneens een C-competitie aan gekoppeld werd, eerste, tweede, derde, vierde, enz. gewestelijk
achttal indien er met een of meerdere gewestelijke achttal(len) werd ingeschreven, een
jongerencompetitie zo er eveneens in werd ingeschreven, een jongerenachttal.
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41-2.
41-3.

41-4.

41-5.

41-6.

Het Comité Wedstrijdzaken kan, op aanvraag van een club, dispensatie verlenen van het
mededingen in de C- competitie.
Spelers uit hogere achttallen mogen gedurende het lopende competitiejaar niet in een lager achttal
uitkomen, behoudens dispensatie door het Comité Wedstrijdzaken of Comité Jeugdkorfbal indien het
jeugdleden en/of jeugdreeksen betreft.
Een club die handelt in strijd met art. 41-3, verliest de wedstrijd met 0 doelpunten. De tegenpartij
behoudt het behaalde doelsaldo met een minimum van + 5.
Bovendien betaalt de overtredende club een boete van 15 k.
Toevoeging jeugd
Indien een club met meer dan één achttal inschrijft in verschillende klassen van een jeugdreeks, dan
mogen per wedstrijd twee spelers/speelsters van een hoger achttal aan de wedstrijden van het
naast volgende lager achttal deelnemen. Een club die handelt in strijd met dit artikel, verliest de
wedstrijd met 0 doelpunten.
De tegenpartij behoudt het behaalde doelsaldo met een minimum van +5.
Bovendien betaalt de overtredende club een boete van 15 k.
Indien een club met meer dan één achttal inschrijft in dezelfde klasse van een jeugdreeks, mogen
alle spelers/speelsters aan de wedstrijden van elk van deze achttallen van deze klasse deelnemen.

ART. 42
42-1. In afwijking van art. 41 mogen de spelers van het A- achttal, indien het mededingt in een klasse
waaraan een B en/of C competitie is toegevoegd, de spelers van het B- en de spelers van het Cachttal willekeurig optreden in eender welk van deze achttallen, zonder de bij art. 43-3 bepaalde
wachttijd dient in acht genomen.
42-2. Het A-achttal, het B-achttal en het C- achttal zijn voor 3de, 4de enz. achttal te beschouwen als een
hoger achttal. Voor het overplaatsen van spelers van het A, B of C achttal naar een lager achttal
gelden de bepalingen van art. 41 en art. 43-3.
42-3. Indien een club met vijf of meer seniorenachttallen speelt, dan mogen eveneens in afwijking van
art. 41, de spelers van de laagste twee achttallen willekeurig in één van deze beide
seniorenachttallen optreden, zonder dat de bij art. 43-3 bepaalde wachttijd dient in acht genomen.
Het jongerenachttal komt niet in aanmerking voor het bepalen van de vijf seniorenachttallen.
42-4. Indien een club speelt met een achttal in de jongerencompetitie, dan mogen eveneens in afwijking
van art. 41, de spelers van deze jongerenachttallen willekeurig in alle overige seniorenachttallen
optreden, zonder dat de bij art. 43-3 bepaalde wachttijd dient in acht genomen.
Het A, B en C achttal zijn voor het jongerenachttal te beschouwen als een hoger achttal.
ART. 43
43-1. Tijdens de competitie mogen ten hoogste twee spelers en twee speelsters van een hoger naar een
lager achttal worden overgebracht.
43-1. Afwijking veld
Tijdens de competitie is het aantal spelers/speelsters dat naar een lager achttal kan worden
gemuteerd evenredig aan het aantal ingeschreven achttallen verminderd met 2 in het geval art. 423 van kracht is, zijnde 1 speler en 1 speelster per ingeschreven achttal.
43-1.
43-2.
43-2.

43-3.

43-4.

Afwijking jeugd
De bepaling van art. 43-1 is niet van toepassing op de jeugdachttallen.
Indien de betrokken speler (speelster) volgens zijn (haar) leeftijd behoort tot een jeugdreeks, kan
hij (zij) op verzoek van de club, naar die jeugdreeks of een hogere jeugdreeks worden gemuteerd.
Toevoeging jeugd
Wordt door de betrokken club met verschillende ploegen in éénzelfde jeugdreeks gespeeld, dan
wordt hij (zij) ingedeeld in het hoogste achttal van de hoogste klasse.
Indien hij/zij, op basis van haar/zijn leeftijd, tot een lagere jeugdreeks behoort, is dit artikel niet
van toepassing.
Spelers die, op basis van art. 43-1 en/of art. 43-2 muteren dienen voorafgaandelijk een wachttijd te
ondergaan van één gespeelde wedstrijd van dit lagere achttal of jeugdachttal.
Een club die handelt in strijd met dit artikel, verliest de wedstrijd met 0 doelpunten. De tegenpartij
behoudt het behaalde doelsaldo met een minimum van + 5.
Bovendien betaalt de overtredende club een boete van 15 k.
Mededeling van de voorgenomen wijziging dient te worden toegezonden aan het Comité
Wedstrijdzaken in de loop van de week welke de eerste wedstrijd van het lagere achttal of van het
jeugdachttal voorafgaat.

ART. 44
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In geval de wedstrijd van een C-achttal wordt uitgesteld en de wedstrijden van het A en het Bachttal worden gespeeld, dan mogen de spelers die deze wedstrijd aangevangen hebben, niet optreden in de opnieuw vastgestelde wedstrijd van het C-achttal.
44-2. In geval de wedstrijd van een B-achttal wordt uitgesteld en de wedstrijd van het A achttal wordt
gespeeld, mogen de spelers die deze wedstrijd aangevangen hebben, niet optreden in de opnieuw
vastgestelde wedstrijd van het B-achttal.
44-3. Een club die handelt in strijd met dit artikel, verliest de wedstrijd met 0 doelpunten. De tegenpartij
behoudt het behaalde doelsaldo met een minimum van + 5.
Bovendien betaalt de overtredende club een boete van 15 k.
44-1.

Toelichting :
Indien echter de wedstrijd van het C- achttal is gespeeld en die van het A en/of B-achttal werd uitgesteld, dan mogen de spelers die
aan de wedstrijd van het C- achttal deelnamen, wel optreden in de opnieuw vastgestelde wedstrijd van het A achttal en/of het Bachttal.
Is een wedstrijd van het B-achttal gespeeld en die van het A-achttal werd uitgesteld dan mogen de spelers die aan de wedstrijd van
het B-achttal deelnamen, wel optreden in de opnieuw vastgestelde wedstrijd van het A-achttal.
Rekening houdend met de mogelijke moeilijkheden die voor clubs kunnen voortspruiten uit het feit dat en A-achttal en B-achttal op
eenzelfde speeldag tegen twee verschillende clubs dienen uit te komen, is een dergelijke programmasamenstelling niet gewenst
(zitting Sportcomité 09.12.1947 en 18.11.1949).

ART. 45 Ongebruikt.
ART. 46 Ongebruikt.
ART. 47
Afwijking voor Competitiestructuur segment League - Zaal, zie segmentatie
competitiestructuur/segmentatie
47-1. Een club, die met meer dan één achttal in de volgens art. 3 van dit reglement georganiseerde
competities of seriewedstrijden uitkomt, geeft uiterlijk op de door het door Comité Wedstrijdzaken
vastgestelde datum (poststempel geldend), in tweevoud, de namen der spelers van de verschillende
achttallen op aan het Comité Wedstrijdzaken.
47-1. Afwijking veld
Een club, die met meer dan één achttal in competitie- en seriewedstrijden uitkomt, geeft vóór 15
augustus, in tweevoud, de namen der spelers van de verschillende achttallen op aan het Comité
Wedstrijdzaken.
Toevoeging jeugd
Indien een club met meer dan één achttal in eenzelfde jeugdklasse uitkomt mogen de namen
van de spelers van al hun achttallen van deze jeugdklasse samen opgegeven worden.
47-2. Clubs die verzuimen deze opgave te doen, betalen een boete van 15 k plus vanaf de tweede
begonnen week een verhoging van 8 k per week. Indien vóór de eerste wedstrijd van elk deelnemend
achttal geen samenstelling is opgegeven, dan worden de spelers die deelnamen aan de eerste
wedstrijd aanzien als behorend tot het achttal waarin zij zijn opgetreden, met inachtneming van de
bepalingen van art. 41 van dit reglement.
47-3. Voor de competitiewedstrijden is per achttal een inleggeld verschuldigd waarvan het bedrag ieder
jaar op een algemene vergadering wordt vastgesteld.
47-1.

ART. 48
48-1. Tijdens een wedstrijd kunnen spelersvervangingen uitgevoerd worden zoals voorzien in de spelregels
Korfbal.
48-2. Nadat de hiervoor bedoelde vervangingen hebben plaatsgevonden, is vervanging van een speler nog
slechts geoorloofd wegens kennelijk lichamelijk letsel. Hiervoor is bovendien de toestemming van de
scheidsrechter nodig. Tegen de beslissing van de scheidsrechter kan niet geprotesteerd worden.
48-3. Een speler, die om welke reden dan ook het speelveld heeft verlaten, of een speler die een andere
komt vervangen, mag slechts aan het spel terug deelnemen of deelnemen bij de eerstvolgende
spelonderbreking, na toestemming van de scheidsrechter.
48-4. Voor bepaalde klassen kan de Raad van Bestuur, eventueel in overleg met het Comité voor
Jeugdkorfbal, indien het jeugdzaken betreft, jaarlijks andere schikkingen treffen.
ART. 49
Een speler welke onder opgave van een valse naam, of door misbruik te maken van de reglementering inzake spelerslicentie, aan een wedstrijd deelneemt, eventueel de verantwoordelijken, zullen door het
Disciplinair Comité met ten minste een maand schorsing worden gestraft. De club betaalt een boete van
60 k voor elk feit dat ze toelaat.
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ART. 50
Afwijking voor Competitiestructuur segmenten League - Zaal, Hoofdklasse – Zaal, Overgangsklasse –
Zaal en 1ste Klasse Jeugdreeksen - Zaal, zie segmentatie competitiestructuur/segmentatie
50-1. Voor aanvang van de wedstrijd melden de spelers en vervangende spelers zich bij de scheidsrechter
met hun spelerslicentie. Voor spelers die geldig op de lijsten van de KBKB geregistreerd werden doch
waarvan de verzonden licentie, om welke redenen dan ook, nog niet door de club werd ontvangen,
geldt de door het bondssecretariaat verzonden mail van bevestiging van registratie en dit gedurende
zeven kalenderdagen onmiddellijk volgend op de verzendingsdatum van de mail. De scheidsrechter
controleert of de spelerslicenties overeenstemmen. Deze controles gebeuren in aanwezigheid van
beide ploegafgevaardigden. Vervangende spelers die voor aanvang van de wedstrijd niet in de
mogelijkheid zijn om hun licentie te tonen, kunnen dit nog tijdens de rust of uiterlijk 10 minuten na
afloop van de wedstrijd.
50-2. Tijdens de rust of uiterlijk 10 minuten na afloop van de wedstrijd dienen de spelers die eerst na de
aanvang van de wedstrijd aan het spel deelnamen zich te melden bij de scheidsrechter, de
scheidsrechter controleert of de spelerslicenties overeenstemmen.
50-3. De scheidsrechter kan de assistent-scheidsrechter verzoeken de controle van de spelerslicenties
onder zijn verantwoordelijkheid te verrichten.
50-4. Een speler, wiens spelerslicentie niet kan worden voorgelegd, mag aan de wedstrijd deelnemen mits
het voorleggen van een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart, internationaal rijbewijs of een
geldigheidsdocument afgeleverd door politie).
Opmerking Raad van Bestuur: Deze opsomming is niet limitatief.
50-4. Wijziging jeugd
Een speler U12 van wie de spelerslicentie niet kan worden voorgelegd, kan aan de wedstrijd
deelnemen mits het voorleggen van zijn Kids’ID of een fotokopie van de licentie.
50-5. Per speler die met een geldig identiteitsbewijs aan wedstrijden deelneemt, wordt dit voor iedere
speler vermeld bij “opmerkingen” op het wedstrijdformulier en wordt de club beboet met 50 k voor
iedere ontbrekende licentie. De totale boete kan echter nooit meer dan 200 k per wedstrijd
bedragen.
50-5. Afwijking jeugd
Per speler U12 die met een fotokopie van de licentie aan wedstrijden deelneemt, wordt dit voor
iedere speler U12 vermeld bij “opmerkingen” op het wedstrijdformulier en wordt de club beboet
met 50 k voor iedere ontbrekende licentie. De totale boete kan echter nooit meer dan 200 k per
wedstrijd bedragen.
50-6. Gebeurlijke bezwaren over het optreden van spelers onder valse naam of over het onrechtmatig
gebruik van spelerslicenties of onduidelijkheid van de licentie, moeten vóór de wedstrijd, tijdens de
rust of uiterlijk 10 minuten na de afloop van de wedstrijd op het wedstrijdformulier vermeld worden
door de scheidsrechter.
ART. 51
51-1. Tijdens een wedstrijd moeten de spelers behoorlijk gekleed zijn en voldoen aan de eisen zoals in
art. 126 bepaald.
51-2. De scheidsrechter moet spelers, welke niet naar hogerstaande vereisten gekleed zijn, de deelname
aan de wedstrijd ontzeggen.
51-3. De op het wedstrijdformulier vermelde vervangende spelers zijn verplicht zich gedurende de ganse
wedstrijd, in wedstrijdkledij en eventueel trainingspak, op de hen door de clubafgevaardigde
toegewezen plaats te bevinden. Niet naleven van deze verplichting wordt beboet met 5 k. Het
Comité Wedstrijdzaken kan kwijtschelding van deze verplichting verlenen voor bepaalde
competities, klassen of reeksen.
ART. 52 Ongebruikt
ART. 53 Ongebruikt
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VII. Ploegafgevaardigde en Coach
ART. 54 Ploegafgevaardigde
Afwijking voor Competitiestructuur segmenten League - Zaal, Hoofdklasse – Zaal, Overgangsklasse –
Zaal en 1ste Klasse Jeugdreeksen - Zaal, zie segmentatie competitiestructuur/segmentatie
54-1. Elk A-, B-, C- en jeugdachttal dient vergezeld te zijn van een ploegafgevaardigde. Deze moet de
leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en als competitiespeler, recreant, occasionele korfballer of
adherent op de affiliatielijsten van de KBKB zijn ingeschreven.
De verantwoordelijkheid voor de ploegafgevaardigde blijft bij de club waarvoor hij optreedt.
54-2. Indien de ploegafgevaardigde afwezig of niet vereist is, of indien deze weggezonden werd, zal zijn
taak door de aanvoerder worden waargenomen.
Bij overtreding van art. 54-4 punt 6 wordt hij als afwezig beschouwd.
54-3. De ploegafgevaardigde vertegenwoordigt zijn ploeg vóór, tijdens en na de wedstrijd bij de
clubafgevaardigde. Hij dient zijn instructies stipt op te volgen en/of door zijn spelers te laten
opvolgen.
54-4. In het bijzonder dient hij volgende taken en plichten te vervullen:
1. hij draagt er zorg voor dat het wedstrijdformulier behoorlijk ingevuld is op de reglementair
gestelde tijd en eveneens dat de identiteitsdocumenten, zoals voorzien in art. 50, ter beschikking
van de scheidsrechter zijn;
2. hij draagt er zorg voor dat zijn ploeg tijdig en ordelijk het speelveld oploopt vóór aanvang van de
wedstrijd, op het teken van de clubafgevaardigde;
3. wanneer de vervanging van één van zijn spelers wordt toegestaan, laat hij de vervangende speler
slechts het speelveld betreden wanneer het spel stilligt en na toestemming van de scheidsrechter;
4. hij noteert de naam van de vervangen en van de vervangende speler op het wedstrijdformulier;
5. hij is mede verantwoordelijk voor het gedrag van zijn spelers vóór en na de wedstrijd en zorgt dat
de door de scheidsrechter weggestuurde spelers de door deze gegeven instructies stipt opvolgen;
6. tijdens de wedstrijd dient de ploegafgevaardigde zich op te houden op een door de
clubafgevaardigde ter beschikking gestelde zitplaats. Hij mag deze plaats slechts verlaten indien
dit voor het vervullen van zijn taken of verplichtingen noodzakelijk is, om als coach op te treden
of mits toestemming van de scheidsrechter.
54-4. Afwijking jeugd
De functie van ploegafgevaardigde en coach mag dezelfde persoon zijn. Bij afwezigheid van de
ploegafgevaardigde betaalt het in gebreke zijnde achttal een boete van 15 k.
54-5. Het niet nakomen van de onder art. 54-1 vermelde verplichtingen wordt beboet met 15 k.
54-6. Het niet nakomen van de onder art. 54-4, 1 en 4 vermelde verplichtingen wordt beboet met 5 k.
54-7. Wangedrag volgens het oordeel van de scheidsrechter gepleegd door een ploegafgevaardigde kan
door hem gerapporteerd worden aan het Disciplinair Comité.
54-8. De ploegafgevaardigde kan, indien de omstandigheden dit noodzakelijk maken, verplicht worden
door de scheidsrechter om zijn functie neer te leggen, of zelfs de zaal te verlaten. In dergelijke
gevallen kan de ploegafgevaardigde niet worden vervangen.
54-8. Afwijking veld
De ploegafgevaardigde kan, indien de omstandigheden dit noodzakelijk maken, verplicht worden
door de scheidsrechter om zijn functie neer te leggen, of zelfs het terrein te verlaten. In dergelijke
gevallen kan de ploegafgevaardigde niet worden vervangen.
54-9. Een ingevolge art. 25 HR of art. 40 HR of art. 22-2 Reglement van Wedstrijden of art. 28 Reglement
van Wedstrijden geschorste persoon, of een ingevolge art. 7-4 als geschorst beschouwd persoon, kan
niet worden aangesteld als ploegafgevaardigde.
Bij overtreding verliest de overtredende club de betreffende wedstrijd met 0 doelpunten. De
tegenpartij behoudt het behaalde doelsaldo met een minimum van + 5. De overtredende club
betaalt een boete van 15 k. Bovendien kan haar twee punten in de rangschikking worden
afgetrokken indien er moedwil, voorbedachtheid of voordeel aan de gestelde daad is.
ART. 55 Coach
Afwijking voor Competitiestructuur segmenten League - Zaal, Hoofdklasse – Zaal, Overgangsklasse –
Zaal en 1ste Klasse Jeugdreeksen - Zaal, zie segmentatie competitiestructuur/segmentatie
55-1. Een club heeft het recht om een door haar aangesteld persoon op te dragen hun ploeg te “coachen”.
Deze persoon dient door een club als competitiespeler, recreant, occasionele korfballer of adherent
te zijn opgegeven en als zodanig op de affiliatielijsten van de KBKB ingeschreven zijn.
55-2. De coach moet zich houden aan de bepalingen van de spelregels.
Bij het verlaten van het speelgebied zonder toestemming van de scheidsrechter wordt hij als afwezig
beschouwd.
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55-3.

55-3.

55-4.

55-5.

55-6.

55-7.
55-8.

Voor de aankondiging van een verzoek van een spelersvervanging of time-out wendt de coach zich
tijdig tot de tijdopnemer/teller.
De coach die om een time-out of spelersvervanging vroeg bevestigt dit meteen na het geluidssignaal
door het desbetreffende overeengekomen teken te maken naar de scheidsrechter door de in art. 859 voorziene bordjes te tonen.
Deze verplichting geldt enkel voor de wedstrijden van de hoogste reeks (alle achttallen), 1ste klasse
jeugdreeksen en finalewedstrijden.
Afwijking veld
Voor de aanvraag van een spelersvervanging of time-out dient de coach gebruik te maken van de
borden zoals voorzien in art. 85-9. Deze verplichting geldt enkel voor de wedstrijden van de hoogste
reeks (alle achttallen), 1ste klasse jeugdreeksen en finalewedstrijden.
Een, ingevolge art. 28 of art. 22-2, als coach geschorste persoon, mag, in welke hoedanigheid ook,
niet op de, in art. 85, bedoelde bank plaatsnemen.
Bij overtreding verliest de overtredende club de betreffende wedstrijd met 0 doelpunten. De
tegenpartij behoudt het behaalde doelsaldo met een minimum van + 5. De overtredende club
betaalt een boete van 15 k. Bovendien kan haar twee punten in de rangschikking worden
afgetrokken indien er moedwil, voorbedachtheid of voordeel aan de gestelde daad is.
Een, ingevolge art. 25 HR of art. 40 HR of art. 22-2 Reglement van Wedstrijden of art. 28 Reglement
van Wedstrijden geschorste persoon, of een ingevolge art. 7-4 als geschorst beschouwd persoon, kan
niet worden aangesteld als coach.
Bij overtreding verliest de overtredende club de betreffende wedstrijd met 0 doelpunten. De
tegenpartij behoudt het behaalde doelsaldo met een minimum van + 5. De overtredende club
betaalt een boete van 15 k. Bovendien kan haar twee punten in de rangschikking worden
afgetrokken indien er moedwil, voorbedachtheid of voordeel aan de gestelde daad is.
De coach moet de instructies aan zijn spelers op discrete wijze geven. Op- of aanmerkingen ten
overstaan van de wedstrijdleiding of de spelers, het betreden van het speelveld en in het algemeen
elk gedrag dat de scheidsrechter voorkomt als storend voor het verloop van de wedstrijd, kan door
deze als wangedrag worden aangezien.
Een door de scheidsrechter weggestuurde coach kan niet worden vervangen.
Het niet nakomen van de onder art. 55-1 vermelde verplichtingen wordt beboet met 50 k.

ART. 56 Ongebruikt
ART. 57 Ongebruikt
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VIII. Vertegenwoordigende achttallen
ART. 58
58-1. Het vertegenwoordigend bondsachttal waarvan alleen Belgen kunnen deel uitmaken, wordt
samengesteld door een selectiecommissie of een enige selectieheer(dame) door de Raad van Bestuur
benoemd.
58-2. Stedenachttallen en andere soortgelijke achttallen worden samengesteld door een selectiecommissie
of een enige selectieheer(dame) benoemd door het bevoegd Provinciaal Comité. Zo in het
betreffende gebied geen Provinciaal Comité bestaat is de Raad van Bestuur bevoegd.
ART. 59
Spelers kunnen slechts geselecteerd worden indien zij:
- door hun club als competitiespeler zijn opgegeven en over een geldige spelerslicentie beschikken;
- ingeschreven of aangesloten zijn bij een buitenlandse korfbalorganisatie, erkend door de IKF, en
beschikken over een medisch geschiktheidsgetuigschrift zonder voorbehoud.
ART. 60 Ongebruikt
ART. 61 Ongebruikt
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IX. Prijzen
ART. 62
De prijzen van de competitie- en andere door de Raad van Bestuur uitgeschreven wedstrijden worden aan
de afgevaardigden van de winnende clubs uitgereikt, hetzij op een algemene vergadering, hetzij op een
daarvoor georganiseerde bijeenkomst , hetzij onmiddellijk na afloop van de competitie of de wedstrijd.
ART. 63
63-1. De club, houdster van een wisselprijs, is er verantwoordelijk voor. Herstelling van een beschadiging
of aankoop van een nieuwe in plaats van een verloren wisselprijs, geschiedt voor rekening van de
club.
63-2. De wisselprijzen moeten vóór aanvang van volgende competitie of wedstrijd waarvoor zij in
betwisting worden gesteld door de houdende club aan de secretaris van het Comité Wedstrijdzaken
overhandigd worden.
63-2. Afwijking veld
De wisselprijzen moeten vóór 1 maart, volgend op de datum van uitreiking, door de houdende club
aan de Raad van Bestuur overhandigd worden.
63-3. Verzuim wordt beboet met 30 k en voor elke week langer verzuim 8 k.
ART. 64
Wanneer 8 prijzen (medailles of dergelijk) aan de winnende ploeg worden uitgereikt, komen die spelers in
aanmerking, welke het grootst aantal wedstrijden speelden in de competitie-, tornooi- of seriewedstrijden
waarvoor ze werden uitgeloofd.
ART. 65 Ongebruikt
ART. 66 Ongebruikt
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X. Protesten en Comité voor Protesten
ART. 67
67-1. Het Comité voor Protesten bestaat uit ten minste 5 leden, benoemd door de Raad van Bestuur, die
tevens bepaalt wie als voorzitter zal optreden.
67-2. Een lid van de Raad van Bestuur kan niet als lid van het Comité Protesten worden benoemd.
67-3. Geen der leden van het comité mag noch rechtstreeks noch onrechtstreeks betrokken zijn bij een te
behandelen protest. Indien dit het geval is kunnen zij geen zitting hebben.
ART. 68
Protesten kunnen enkel bij het Comité Protesten in behandeling komen wanneer zij betrekking hebben op
een verkeerde toepassing van de spelregels waarvan de paragrafen vermeld zijn op het
wedstrijdformulier.
ART. 69
69-1. Indien één der partijen zich niet kan verenigen met een beslissing van de scheidsrechter, dan heeft
haar ploegafgevaardigde het recht tot tien minuten na de al dan niet verlengde wedstrijd een
protest, aan de controletafel, bij de scheidsrechter in te dienen. Dit gebeurt door middel van het
aankruisen van de op het wedstrijdformulier vermelde paragrafen van de spelregels, eigenhandig te
dateren en te handtekenen.
69-1. Afwijking veld
Indien één der partijen zich niet kan verenigen met een beslissing van de scheidsrechter, dan heeft
haar ploegafgevaardigde het recht tot tien minuten na de al dan niet verlengde wedstrijd een
protest bij de scheidsrechter in te dienen. Dit gebeurt door middel van het aankruisen van de op het
wedstrijdformulier vermelde paragrafen van de spelregels, eigenhandig te dateren en te
handtekenen.
Afwijking jeugd
Bij afwezigheid van de ploegafgevaardigde vervalt het recht op protest.
69-2. De scheidsrechter is verplicht aanwezig te zijn tot tien minuten na afloop van de wedstrijd.
Hij neemt nota van het ingediende protest.
69-1.

ART. 70
70-1. Voor elke wedstrijd waarvoor één of meerdere protesten aanhangig gemaakt worden, zullen per
protesterende club 38 k dossierkosten ten laste gelegd worden.
70-2. De ten laste gelegde dossierkosten worden niet aangerekend wanneer:
- het protest niet ingediend wordt volgens de bepalingen van art. 69-1;
- de protesterende club het protest wint.
ART. 71
71-1. Het protest moet op straffe van ongeldigheid schriftelijk bevestigd en gemotiveerd worden. Het
schriftelijk protest moet door de clubsecretaris binnen de vijf kalenderdagen per ter post
aangetekend schrijven aan het bondssecretariaat verzonden worden.
71-2. Het bondssecretariaat bezorgt binnen de acht kalenderdagen aan de secretaris van het Comité
Protesten het reeds bestaande dossier waarin alle nodige originele stukken.
ART. 72
De secretaris van het Comité Protesten zendt een exemplaar van het protest aan de tegenpartij en aan de
scheidsrechter. De scheidsrechter bezorgt het Comité Protesten binnen de twee kalenderdagen zijn
commentaar op het ingediende schriftelijke protest.
ART. 73
Na indiening van het protest is herroeping niet meer mogelijk.
ART. 74
Nadat het Comité voor Protesten heeft uitgemaakt of een protest al dan niet ontvankelijk is, beslist het
zelf of het mondeling of schriftelijk zal worden behandeld.
ART. 75
75-1. De uitspraak van het Comité Protesten moet gedaan worden binnen de vier weken nadat het protest
is ingediend.
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Kan het comité zijn onderzoek niet binnen deze termijn beëindigen, dan meldt het tijdig de
reden(en) hiervan aan de Raad van Bestuur, die langs de Bestuurlijke Mededelingen de clubs inlicht.
75-3. De vooropgezette termijn van vier weken is niet bindend. Het niet in acht nemen van deze periode
door het comité ten gevolge van moeilijkheden onafhankelijk van zijn wil, kan in geen geval worden
ingeroepen, als reden tot ongeldigheid van de uitspraak of beslissing, of als reden tot beroep. Het is
de bedoeling dat de afhandeling der zaken zo snel mogelijk geschiedt.
75-4. De secretaris van het comité geeft de betrokken clubs schriftelijk kennis van de uitspraak, alsmede
van de gronden waarop zij berust.
75-5. Een afschrift van de gemotiveerde uitspraak, samen met het volledige dossier, wordt terzelfder tijd
aan het bondssecretariaat gezonden. De gemotiveerde uitspraak wordt tevens in het eerstvolgende
nummer van de Bestuurlijke Mededelingen gepubliceerd.
75-2.

ART. 76
De uitspraken van het comité worden in een daarvoor bestemd register opgetekend.
ART. 77
Beroep tegen de uitspraak van de onontvankelijkheid van het protest of tegen de uitspraak van het Comité
Protesten geschiedt volgens de bepalingen van art. 49 HR.
ART. 78 Ongebruikt
ART. 79 Ongebruikt
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XI. Wedstrijdformulier
ART. 80
Afwijking voor Competitiestructuur segmenten League - Zaal, Hoofdklasse – Zaal, Overgangsklasse –
Zaal en 1ste Klasse Jeugdreeksen - Zaal, zie segmentatie competitiestructuur/segmentatie
80-1. Voor elke wedstrijd, behoudens ingeval van toepassing van art. 97, wordt door de zorgen van de
ontvangende club een door de bond te verstrekken wedstrijdformulier en een ruilformulier ter
invulling voorgelegd aan de ploegafgevaardigde van elk achttal en aan de scheidsrechter. Doorhalingen en bijvoegingen, op ieder van deze formulieren moeten door de scheidsrechter worden
geparafeerd.
80-2. Op beide formulieren wordt in inkt of met kogelpen, eventueel met gebruik van carbonpapier,
vermeld:
1. het competitiejaar;
2. de competitie, het tornooi, enz. waarvoor de wedstrijd gespeeld wordt;
3. de datum van de wedstrijd;
4. het wedstrijdnummer en de klassenaanduiding;
5. de zaal waarin de wedstrijd gespeeld wordt;
5. Afwijking veld
het terrein waarop de wedstrijd gespeeld wordt;
6. de naam van de beide spelende achttallen;
7. de naam en voornaam van de scheidsrechter;
8. de naam en voornaam van de assistent-scheidsrechter(s);
9. de naam en voornaam en rugnummer van de spelers en speelsters van beide achttallen;
10. de naam en voornaam en rugnummer van de vervangende spelers en speelsters van beide
achttallen;
11. de naam en voornaam van de clubafgevaardigde en alle bijkomende personen die als
afgevaardigde op de bank plaatsnemen, met hun functie;
12. de naam en voornaam van de ploegafgevaardigde van elk achttal;
13. de naam en voornaam van de aanvoerder van elke ploeg;
14. de naam en voornaam van de coach, assistent-coach van elk achttal indien hiervan gebruik
gemaakt wordt;
15. het uur waarop de wedstrijd is begonnen;
16. de uitslag van de wedstrijd;
17. de handtekening van de scheidsrechter, de clubafgevaardigde, de ploegafgevaardigden, de
aanvoerders en de eventuele coach(es);
18. de omschreven som welke door de ontvangende club aan de scheidsrechter en assistentscheidsrechter(s) moet betaald worden.
80-3. De punten 1 tot en met 14 en 18 moeten voor de wedstrijd ingevuld worden.
80-4. Verzuim ten overstaan van de punten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 17 ( handtekening van
de clubafgevaardigde, ploegafgevaardigden, aanvoerders en coaches) wordt voor de betrokken club
beboet met 3 k.
80-5. De clubs dragen er zorg voor dat de formulieren uiterlijk de derde werkdag na afloop van de
wedstrijd in het bezit zijn van de aangestelde van het Comité Wedstrijdzaken. De poststempel
(eerste of tweede werkdag) geldt als bewijs.
Verzuim wordt beboet met 6 k.
80-6. Is de vierde werkdag volgende op die wedstrijd het formulier nog niet in het bezit van de
aangestelde van het Comité Wedstrijdzaken, dan wordt de boete op 10 k gebracht en na een week
op 15 k.
ART. 81 Ongebruikt
ART. 82 Ongebruikt
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XII. Terrein, materialen, enz.
ART. 83
83-1. De speelvelden en de infrastructuur moeten voldoen aan de eisen door de spelregels gesteld.
Enkel van toepassing voor veld
83-2. Bovendien mag de helling niet groter zijn dan 2 %. Grachten, heuvels, bomen, palen, glasscherven
en gelijk welke andere hindernis moeten ten minste 2 meter van de grenslijnen verwijderd zijn.
83-3. De afmetingen van de velden moeten zijn :
lengte 40 m , breedte 20 m.
83-4. Voor bestaande kunstgrasvelden kan het Comité Wedstrijdzaken dispensatie verlenen.
83-5. Reclame op of langs het speelgebied dient te voldoen aan de normen bepaald door de Raad van
Bestuur.
ART. 84
84-1. De manden, palen en voetstukken moeten voldoen aan de eisen door de spelregels gesteld.
Bovendien moeten zij behoorlijk geschilderd zijn: de manden in hardgele kleur, de palen in zuiver
wit of zilver.
84-1. Afwijking veld
De manden, palen en voetstukken moeten voldoen aan de eisen door de spelregels gesteld.
Bovendien moeten zij behoorlijk geschilderd zijn : de manden in hardgele kleur , de palen in zuiver
wit of zilver en de voetstukken zwart. Bij de aanvang van de wedstrijd mogen zij noch door slijk,
noch door ander vuil besmeurd zijn.
84-2. Reclame op de materialen vermeld in dit artikel dient te voldoen aan de normen bepaald door de
Raad van Bestuur.
84-3. Toevoegen jeugd
Bij achttallen U12 wordt gespeeld met een bal nr. 4, conform de spelregels.
ART. 85
Afwijking voor Competitiestructuur segmenten Korfballeague, Nationaal A en Nationaal B, zie
segmentatie competitiestructuur/segmentatie
De ontvangende club is verplicht te zorgen dat:
1. vijf minuten voor het aanvangsuur van de wedstrijd twee assistent-scheidsrechtersvlaggetjes
beschikbaar zijn. Verzuim wordt beboet met 3 k.
2. tijdens en na de wedstrijd een verbandkist ter beschikking wordt gehouden; verzuim wordt beboet met
15 k.
3. ter beschikking van de aangeduide scheidsrechter ingevolge art. 18 en desgevallend van de
aangewezen scheidsrechter worden gehouden :
- een gele kaart en een rode kaart voorzien in de spelregels in geval van wangedrag;
- een scheidsrechtersfluitje;
Verzuim wordt beboet met 3 k.
4. twee degelijke, goed gescheiden plaatsen, evenals fris water ter beschikking van de spelers worden
gehouden. Verzuim wordt beboet met 12 k.
5. tijdens de rust een verfrissing aan de scheidsrechter, de assistent-scheidsrechter(s) en de spelers wordt
aangeboden. Verzuim wordt beboet met 12 k.
6. in de kleedkamers ruimte voorbehouden is aan de scheidsrechter en de assistent-scheidsrechter(s).
Deze ruimte kan bij voorkeur afgescheiden zijn van de kleedruimte voor de spelers, maar moet dan wel
toegang verschaffen tot de gemeenschappelijke wasgelegenheid (stortbad) of over een eigen
wasgelegenheid beschikken. In de aan hen voorbehouden kleedruimte moeten de scheidsrechter en de
assistent-scheidsrechter(s) de beschikking hebben over ten minste twee kapstokken en een zitplaats.
Verzuim wordt beboet met 12 k ten nadele van de ontvangende club
6. Afwijking veld
in haar kleedkamers kleedruimte voorbehouden is aan de scheidsrechter en de assistentscheidsrechter(s). Deze ruimte kan bij voorkeur afgescheiden zijn van de kleedruimte voor de spelers,
maar moet dan wel toegang verschaffen tot de gemeenschappelijke wasgelegenheid (stortbad) of over
een eigen wasgelegenheid beschikken. In de aan hen voorbehouden kleedruimte moet de
scheidsrechter en de assistent-scheidsrechter(s) de beschikking hebben over ten minste twee
kapstokken en een zitplaats. De scheidsrechter dient ook nog een plaats met een tafel en stoel tot zijn
beschikking te hebben waar hij zijn administratieve taak (invullen en controle van de
wedstrijdformulieren, enz.) ongestoord en naar behoren kan vervullen. Wordt hiervoor de kleedruimte
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aangewezen dan moet deze aan de uitrusting ook nog een tafel toegevoegd worden. Overtredingen van
één of meerdere van deze bepalingen wordt beboet met 20 k.
7. voldoende zitplaatsen ter beschikking zijn (genoemd “bank”) waarop de in § 2.2c van de spelregels en
zijn toelichtingen vermelde personen dienen plaats te nemen.
a- Enkel personen ingeschreven op de lijsten van de KBKB mogen op de bank plaatsnemen.
b- Alle personen die op de bank zitten moeten vermeld staan met hun functie op het
wedstrijdformulier.
c- Op vraag van de scheidsrechter moeten ze zich kenbaar maken met naam en functie.
d- Indien na controle door de scheidsrechter zou vastgesteld worden dat deze personen niet op het
wedstrijdformulier vermeld zijn zal de club beboet worden met 50 k.
e- Indien betrokkene handelingen pleegt niet conform aan zijn functie vermeldt de scheidsrechter dit
op het wedstrijdformulier. Het Disciplinair comité behandelt de zaak en kan een boete van 50 k
opleggen aan de desbetreffende club.
f- Rond deze voor elk achttal voorziene bank of zitplaatsen moet, achteraan en aan beide zijden, een
bijkomende vrije ruimte van 1 meter afgebakend worden.
Verzuim wordt beboet met 12 k ten nadele van de ontvangende club.
8. voor maximum twee zitplaatsen waar de aangeduide beoordelaar en/of begeleider, op zijn (hun)
verzoek kunnen plaats nemen. Deze zitplaats bevindt zich langst de lange zijde (kant controletafel)
tussen de “bank” en de achterlijn van het speelgebied.
8. Niet van toepassing voor veld
9. een duidelijk afleesbaar scorebord buiten het speelgebied, zoals vermeld in de spelregels, te plaatsen,
waarop tijdens de wedstrijd het scoreverloop moet aangeduid worden. Deze verplichting geldt enkel
voor de wedstrijden van de hoogste reeks, 1ste klasse jeugdreeksen en finalewedstrijden. Verzuim
wordt beboet met 12 k. Bij betwisting geldt de uitslag door de scheidsrechter opgenomen.
10. elk in art. 55-3 vermeld achttal eveneens, tijdens elke wedstrijd, beschikt overde, in dit artikel,
vermelde borden, verstrekt door het Comité Wedstrijdzaken, zijnde:
- rood bord met witte T bij aanvraag van Time-out;
- groen bord met witte horizontale tegengestelde pijlen bij aankondiging spelersvervanging .
Verzuim wordt beboet met 3 k.
Toelichting: Een verbandkist moet in de onmiddellijke omgeving van het speelgebied voorhanden zijn.
Inhoud verbandkist: steriele kompressen 5 en 10 cm, fixatie pleisters voor absorberende verbanden en kompressen (in verschillende
breedtes), elastische fixatiewindels in verschillende breedtes, elastische kripwindels in verschillende breedtes of elastisch druk en
steunverband met kliteigenschappen, koud/warm kompressen, tape, niet steriele onderzoekshandschoenen, splinterpincet, life for
2: beademingsmasker, verbandschaar in roestvrij staal, schaar in roestvrij staal, steriel verpakte pleisters in diverse breedtes,
kleefband op rol, niet klevende wondkompressen type metalline of melolin in twee verschillende breedtes, hemostatische wiek voor
neusbloedingen, driehoeksverband, pneumatische spalk voor arm (niet verplicht), pneumatische spalk voor been (niet verplicht),
kleurloos ontsmettingsmiddel op water basis, zuurstofwater.
Een lijst met geneesheren, hulpdiensten en ziekenhuizen uit de streek van de organiserende club moet aanwezig zijn in de
verbandkist. Bij elke wedstrijd of training moet de organiserende club toegang hebben tot een telefoon in de nabijheid van het
speelgebied, zodanig dat de hulpdiensten binnen de kortste tijd kunnen verwittigd worden.

ART. 86 : Enkel van toepassing voor veld
Schoeisel op synthetische velden.
86-1. De ontvangende club kan:
- de verplichting opleggen, het speelgebied, enkel met door hem gepreciseerd, aangepast
schoeisel, te betreden.
- personen die niet voldoen aan het boven gestelde, verbieden het speelgebied te betreden.
86-2. De club dient deze verplichting, voor aanvang van de competitie, door middel van publicatie in de
Bestuurlijke Mededelingen, mede te delen.
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HOOFDSTUK II
BIJZONDER GEDEELTE
XIII. Competities
ART. 87
Een competitie kan, binnen hetzelfde competitiejaar, in één of meerdere deelcompetities
opgedeeld worden.
Als deelcompetitie wordt beschouwd elke reeks van, door het Comité Wedstrijdzaken,
geprogrammeerde wedstrijden waar, op het einde ervan, een eindrangschikking wordt opgemaakt
die de basis is voor een nieuwe indeling binnen dezelfde klasse.
87-2. Deelname aan de competitie.
87-2-1.
Voor de Hoogste Reeks worden de achttallen A, B en C die de vorige competitie beëindigd
hebben, volgens de promotie- en degradatieregeling van de desbetreffende
Competitiestructuur, automatisch ingedeeld voor het volgende competitiejaar.
87-2-2.
Indien een club het volgende competitiejaar, niet meer aan de competitie van de Hoogste
Reeks of, rekening houdende met art. 87-7 & 87-8, niet meer met een B en/of C achttal
wenst deel te nemen dient het, rekening houdende met de bepalingen van art. 116-3, de
Raad van Bestuur hiervan op de hoogte te brengen.
87-2-3.
Voor de gewestelijke reeks, de jongerenreeks en de onderscheiden jeugdreeksen moeten de
inschrijvingen (zaal) voor 1 september bij de Raad van Bestuur zijn ingezonden.
87-1.

Afwijking veld
De inschrijvingen voor de competitie VELD moeten voor 15 juni bij de Raad van Bestuur
zijn ingezonden. Laattijdige inschrijving wordt beboet met 100 k per club.
87-3. De mededingende achttallen worden door het Comité Wedstrijdzaken ingedeeld in reeksen, die,
rekening houdende met de terzake geldende regeling “competitiestructuur”, zo nodig kunnen
worden onderverdeeld in verschillende klassen en afdelingen.
87-4. Wanneer twee of meer achttallen van eenzelfde club in dezelfde klasse mededingen, moeten deze
zoveel mogelijk ieder in een afzonderlijke afdeling worden geplaatst.
87-4. Afwijking jeugd
In de 1ste klasse van alle jeugdreeksen mogen in de TOP geen twee of meer achttallen van
dezelfde club optreden.
87-5. Een club die voor het eerst in de competitie mededingt kan niet worden ingedeeld in de 1 ste klasse,
behalve als art. 2c en 2d HR van toepassing is.
In de hoogste reeks (A-, B- en C-achttallen) mogen geen twee of meer achttallen van dezelfde club
optreden.
87-6. In de B- en C- competitie kunnen slechts clubs worden ingedeeld waarvan het A-achttal uitkomt in
de klasse waaraan een B- en C- competitie is toegevoegd. Het Comité Wedstrijdzaken is evenwel
gemachtigd andere achttallen in de C- competitie in te delen.
87-7. Een bijkomend achttal kan slechts in de gewestelijk reeks ingedeeld worden indien er met een A- en
B-achttal in de competitie werd ingeschreven.
87-8. Indien een club, die met A-, B- en gewestelijk achttal deelneemt, zijn B-achttal uit de competitie
terugtrekt, zal automatisch het achttal uit de gewestelijke reeks, in welke klasse het dan ook
speelt, de plaats van het B-achttal innemen.
87-9. Eventueel bijkomende achttallen ingedeeld in lagere gewestelijke klassen blijven in hun
oorspronkelijke klasse of afdeling spelen.
87-10. De resultaten van de gespeelde wedstrijden van het teruggetrokken en vervangen B-achttal blijven
behouden.
87-11. Gele of rode kaarten gegeven aan spelers tijdens de wedstrijden van het teruggetrokken B-achttal
en/of sancties die hieruit voortkomen of kwamen blijven behouden.
87-12. Op verzoek van een club kan het Comité Wedstrijdzaken toelaten dat er uitsluitend met een
gewestelijk achttal aan de gewestelijke competitie wordt deelgenomen.
87-2-3.

ART. 88
88-1. Jaarlijks kunnen door de Raad van Bestuur experimenten, afwijkend van de bestaande structuren en
of spelregels, worden uitgetest, die zullen ingericht worden door het Comité Wedstrijdzaken tijdens
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een periode of periodes waarvan de aanvangsdatum en de einddatum door de Raad van Bestuur
vastgesteld worden.
88-2. De specificaties van deze experimenten moeten, voor aanvang van de competitie of minimaal twee
maand voor aanvang van de deelcompetitie, aan de clubs die eraan zullen deelnemen kenbaar
gemaakt worden.
ART. 89
89-1. Het Comité Wedstrijdzaken stelt de wedstrijdprogramma’s op en :
89-1-1. Bezorgt de clubs uiterlijk 6 weken voor aanvang van de competitie een voorlopige
programmatie. Elke club kan gedurende 3 weken, correcties van hun thuiswedstrijden
binnen hetzelfde wedstrijdblok doorgeven, indien wedstrijden buiten het wedstrijdblok
moeten verschoven worden kan dit uitsluitend in onderling overleg.
89-1-2. De definitieve programmatie wordt uiterlijk 2 weken voor aanvang van de competitie aan de
clubs bezorgd. Vanaf dat moment gelden de bepalingen van art. 90 (Verschuivingen in
onderling overleg).
89-1-1 Toevoegen jeugd
Voor de indeling zaalcompetitie wordt de in art. 89-1-1. vermelde termijn ingekort tot
1 week nadat de rangschikking zoals bepaald in art. 3.8. van de Competitiestructuur 1ste
klasse veld en art. 3.7. Competitiestructuur lagere klasse veld gekend is.
Verschuivingen in onderling overleg moeten uiterlijk de woensdag voorafgaand aan het 7de
wedstrijdblok jeugd gespeeld worden.
Indien de competitie onderverdeeld is in een voor- en eindronde zal de voorlopige programmatie
van de eindronde ten laatste 6 weken voor de aanvang van de eindronde bekend gemaakt worden.
De clubs kunnen tot 2 weken voor de start van de eindronde wijzigingen doorgeven.
89-2. Voor het vastleggen van finales en andere beslissingswedstrijden, zoals bepaald in de geldende
competitiestructuren, wordt de in art. 89-1 vermelde termijn ingekort naar minstens 3
kalenderdagen.
89-2. Afwijking veld
Voor het vastleggen van finales en andere beslissingswedstrijden zoals bepaald in de geldende
competitiestructuren wordt de in art. 89-1 vermelde termijn ingekort naar minstens 3
kalenderdagen.
89-3. Het Comité Wedstrijdzaken geeft aan de clubs, bij inschrijving, gelegenheid hun wensen met
betrekking tot de te spelen wedstrijden te kennen te geven, aan welke wensen zo mogelijk wordt
voldaan.
89-4. De A-, B- en C achttallen spelen bij voorkeur steeds op dezelfde speeldag.
ART. 90
90-1. Het Comité Wedstrijdzaken is bevoegd wedstrijden in te lassen en te verschuiven.
90-2. Het is verplicht de te spelen wedstrijden ten minste tien kalenderdagen voor de aanvang ter kennis
van de betrokken clubs te brengen.
90-3. Voor de achttallen van :
90-3-1. de gewestelijke- jongeren- en alle jeugdreeksen vanaf 2de klasse volstaat het om
verschuivingen, op het daarvoor bestemde formulier en met het akkoord van de tegenpartij,
aan het Comité Wedstrijdzaken te melden.
90-3-2. de Hoogste Reeks en 1ste klasse jeugd, kunnen binnen de hieronder gestelde grenzen,
wedstrijden in onderling overleg verschoven worden:
90-3-2-1. Eén wedstrijd in de periode vóór de zaalcompetitie;
90-3-2-2. Eén wedstrijd tijdens de zaalcompetitie;
90-3-2-3. Eén wedstrijd in de periode na de zaalcompetitie.
90-3-3. De verschoven wedstrijd dient gespeeld te worden, ofwel voor de oorspronkelijke datum,
ofwel:
90-3-3-1. ingeval van 90-3-2-1 voor aanvang van de zaalcompetitie;
Afwijking jeugd
90-3-3-1 Ingeval van 90-3-2-1 vóór het 7de wedstrijdblok
90-3-3-2. ingeval van 90-3-2-2 voor de vóórlaatste wedstrijd van de zaalcompetitie;
90-3-3-3. ingeval van 90-3-2-3 voor de vóórlaatste wedstrijd van de veldcompetitie.
90-3-4. Het daartoe bestemde formulier moet, met vermelding van akkoord van de tegenpartij,
uiterlijk vijf kalenderdagen voor de oorspronkelijke wedstrijddatum, of vijf kalenderdagen
voor de nieuwe datum indien de wedstrijd voor de oorspronkelijke datum gespeeld zou
worden, aan het Comité Wedstrijdzaken bezorgd te worden.
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Ingeval van mogelijke competitiebeïnvloeding kan het Comité Wedstrijdzaken de onderling
overeengekomen verschuiving weigeren. Hiervan moet zij, binnen de twee kalenderdagen
na ontvangst van het bericht van verschuiving, beide clubs, gemotiveerd, op de hoogte te
brengen.
90-3-6. Andere verschuivingen, behoudens deze ingevolge overmacht, waar noch de club noch de
spelers vrijwillig oorzaak van zijn, zijn niet meer mogelijk.
90-3-7. Ingeval van overmacht, waar noch de club noch de spelers vrijwillig oorzaak van zijn, kan,
voor achttallen van de Hoogste Reeks en 1ste klasse van alle jeugdreeksen, nog een
verschuiving aangevraagd worden.
Op verzoek van een club, en vergezeld van de toestemming van de tegenpartij, ingediend
ten minste vijf kalenderdagen voor de vastgestelde datum, zal het Comité Wedstrijdzaken
de motivatie van de verschuiving beoordelen en kan, op basis daarvan, de
wedstrijdverschuiving aanvaarden of gemotiveerd weigeren.
De bepalingen van art. 90-6 en 113 blijven onverkort van kracht.
Is een wedstrijd om een of andere reden niet doorgegaan, dan bepaalt het Comité Wedstrijdzaken
op welke nieuwe datum deze wedstrijd zal gespeeld worden en bericht de betrokken clubs en het
Scheidsrechterscomité hiervan ten minste vijf kalenderdagen voor de aanvang.
Wanneer een wedstrijd ingevolge de beslissing van een comité moet worden herspeeld, dan heeft
het Comité Wedstrijdzaken het recht, na het verstrijken van de termijn voor het indienen van het
beroep zoals voorzien in art. 49 HR of na bekendmaking van de uitspraak van het Comité Beroepen,
waarbij rekening wordt gehouden met de termijn voorzien in art. 50 HR en in voorkomend geval na
uitspraak van het Cassatiecomité, die vast te stellen op de volgende speeldag waarvan het de clubs
ten minste vijf kalenderdagen voor de aanvang kennis geeft.
Het Comité van Wedstrijden kan op verzoek van een club, vergezeld van het akkoord van de
tegenpartij, een wedstrijd zoals voorzien in art. 90-5 verschuiven.
Enkel van toepassing voor veld
Wenst een club op een ander dan haar eigen terrein te spelen, dan geeft ze daarvan ten minste drie
kalenderdagen voor de wedstrijd bericht aan de secretaris van het Comité Wedstrijdzaken. Voor het
spelen op een aangrenzend terrein is echter de toestemming van de scheidsrechter voldoende.
Wanneer door onvoorziene omstandigheden het wedstrijdprogramma niet kan afgewerkt worden
voor de gestelde einddatum, is het Comité Wedstrijdzaken bevoegd om alle competitiewedstrijden,
die zonder belang zijn voor het toekennen van de eerste plaats, promotie of degradatie, in een
klasse of afdeling van het programma af te voeren.
Afwijking veld
Wanneer door onvoorziene omstandigheden het wedstrijdprogramma niet tijdig kan afgewerkt
worden, is het Comité Wedstrijdzaken bevoegd om alle competitiewedstrijden die zonder belang
zijn van het programma af te voeren.
90-3-5.

90-4.

90-5.

90-6.
90-7.

90-8.

90-8.

Toelichting : Enkel van toepassing voor veld
Aanvragen tot het verdagen van wedstrijden, ingediend volgens de bepalingen van art. 90-3 en 90-6 kunnen slechts worden
ingewilligd indien zij door gegronde redenen worden gestaafd, en voor zover het normaal verloop van de kampioenschappen er niet
door wordt geschaad ( zitting sportcomité 07.09.1948)
Op een aanvraag om op een ander terrein te spelen kan slechts worden ingegaan, voor zover deze aanvraag een wel bepaald voorstel
bevat, en vergezeld is van de toestemming van de club op wiens terrein zal worden gespeeld (zitting sportcomité 04.04.1947)

ART. 91 Enkel van toepassing voor veld
Bij zeer waarschijnlijke onbespeelbaarheid der terreinen door de weersomstandigheden, stelt het Comité
Wedstrijdzaken alle wedstrijden uit.
ART. 92
92-1. De officiële aanvangstijd voor elke competitiewedstrijd wordt door het Comité Wedstrijdzaken
geregeld.
92-2. Enkel van toepassing voor veld
Het Comité Wedstrijdzaken wijzigt, op verzoek van een club, vergezeld van de toestemming van de
tegenpartij, ingediend ten minste twee kalenderdagen voor het vastgestelde aanvangsuur, de
aanvangstijd.
Toelichting :Voor het wijzigen van een aanvangstijd volgens art. 92-2 R/W moet de verzoekende club tijdig het akkoord van AL de
betrokken partijen voorleggen ( zitting Sportcomité 20.12.1946)

ART. 93
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De wedstrijdduur, alsook het aantal time-outs waarop iedere ploeg per wedstrijd recht heeft wordt
bepaald door de Raad van Bestuur op voordracht van het Comité Wedstrijdzaken.
ART. 94
94-1. Beide ploegen dienen op een door de clubafgevaardigde gegeven teken gezamenlijk het speelveld op
te lopen. De clubafgevaardigde mag de ploegen slechts vijf minuten voor het aanvangsuur
verplichten op te lopen. De in gebreke blijvende ploeg wordt beboet met 6 k.
94-1. Afwijking veld
Beide partijen dienen uiterlijk 5 min voor het aanvangsuur gezamenlijk het speelveld op te lopen.
De in gebreke blijvende ploeg wordt beboet met 6 k.
94-2. De ontvangende club heeft de beginuitworp en kiest de korf waarin ze voor de rust zal doelen.
De bezoekende club stelt op, waarna de ontvangende club tegenstelt. Wanneer beide ploegen
onvoltallig zijn, bepaalt de ontvangende ploeg wie eerst opstelt, waarna de andere ploeg tegenstelt.
94-3. Worden de wedstrijden echter niet gespeeld volgens het competitiesysteem zoals voorzien in art.
111-1 van dit reglement dan bepaalt de winnaar van de toss wie van beide ploegen als ontvangende
partij aantreedt.
ART. 95
95-1. Indien de ontvangende club op het aangegeven uur het materiaal of het speelveld niet in orde heeft,
behoudens onoverkomelijke overmacht, betaalt zij een boete van 20 k. Indien dit, behoudens
onoverkomelijke overmacht, 15 minuten na de officiële aanvangstijd nog steeds niet in orde is,
verliest zij de wedstrijd met 0 – 5.
95-2. Komt de bezoekende partij niet op (zie art. 98-1), dan wordt de wedstrijd door de ontvangende club
met 5 - 0 gewonnen. De boete van 20 k blijft echter gehandhaafd.
95-3. De overtredende club kan twee punten in de rangschikking worden afgetrokken indien er moedwil,
voorbedachtheid of voordeel aan de gestelde daad is.
ART. 96
96-1. De kleedkamers moeten een half uur voor het aanvangsuur ter beschikking van de scheidsrechter,
assistent-scheidsrechter(s) en spelers worden gesteld.
Zijn ze op dat tijdstip niet beschikbaar, dan betaalt de ontvangende partij een boete van 20 k.
96-2. Zijn ze 15 minuten na het officiële aanvangsuur nog steeds niet beschikbaar, dan verliest de ontvangende partij de wedstrijd met 0 – 5.
96-3. Komt een bezoekende partij niet op (zie art. 98-1) dan wordt de wedstrijd door de ontvangende club
met 5 - 0 gewonnen. De boete van 20 k blijft echter gehandhaafd.
96-4. De overtredende club kan twee punten in de rangschikking worden afgetrokken indien er moedwil,
voorbedachtheid of voordeel aan de gestelde daad is.
ART. 97
97-1. Een club , die meer dan twee kalenderdagen vóór het aanvangsuur van de wedstrijd het Comité
Wedstrijdzaken bericht een vastgestelde wedstrijd niet te kunnen spelen, verliest de wedstrijd met
0 - 5 en betaalt een boete van 60 k en de voor het inrichten van de wedstrijd gemaakte kosten.
Bovendien kan haar twee punten in de rangschikking worden afgetrokken indien er moedwil,
voorbedachtheid of voordeel aan de gestelde daad is.
97-2. In geval van toepassing van onderhavig artikel dienen er geen wedstrijdformulieren zoals voorzien in
art. 80 ingevuld te worden.
Toelichting ;
Indien art. 91 wordt toegepast, zal voor de achttallen, die zonder voorkennis van deze beslissing op voorhand niet opkomen zouden
hebben verklaard, de in kwestie zijnde wedstrijd opnieuw op het programma worden geplaatst. Hierbij wordt gesteund op de
reglementaire bepalingen van art. 104 waaruit komt vast te staan, dat vooraleer welk danig reglement artikel kan van toepassing
zijn, de staat van het speelveld en de weersomstandigheden over het spelen van een wedstrijd beslissen.
Indien dus gebruik gemaakt wordt van het recht verleend door art. 91 en bij voorbaat weersomstandigheden of speelvelden ongeschikt worden verklaard, is het billijk dat dergelijke beslissing voor alle wedstrijden geldt die op bewuste speeldag op het programma voorkomen ( zitting Sportcomité 17.06.47)
Voor wat betreft de aangegeven tijdsbepaling dient te verstaan te worden, dat het bericht van niet opkomen ten minste 48 uur vóór
het aanvangsuur in het bezit van het betrokken Sportcomité dient te zijn ( zitting Raad van Bestuur 28.11.1950).

ART. 98
98-1. Een achttal dat zonder bericht, in vorig artikel bedoeld, niet opkomt, verliest de wedstrijd met
0 - 5, betaalt een boete van 100 k, de voor het inrichten van de wedstrijd gemaakte kosten en de
scheidsrechtersonkosten.
98-2. Een achttal dat 15 minuten na de officiële aanvangstijd geen 6 spelers op het speelveld heeft, wordt
als niet opgekomen beschouwd, verliest de wedstrijd met 0 – 5, en betaalt dezelfde boete en
kosten.
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Ingeval van toepassing van art. 98-1 en 98-2 en de scheidsrechter een tevergeefse verplaatsing heeft
gemaakt, heeft deze recht op:
- de in art. 26-2a voorziene onkosten;
- de helft van de in art.26-2b voorziene vergoeding.
Beide worden ten laste gelegd van het (de) in gebreke zijnde achttal(len).
98-4. Een ontvangend achttal dat, zonder bericht in vorig artikel bedoeld, niet opkomt, dient bovendien
terug te betalen, 50 % der noodzakelijke reiskosten, gemaakt door het bezoekende achttal, met
reglementaire officials.
98-5. De overtredende club kan twee punten in de rangschikking worden afgetrokken indien er moedwil,
voorbedachtheid of voordeel aan de gestelde daad is.
98-3.

ART. 99
99-1. Indien één der partijen het speelveld verlaat voor het einde van de wedstrijd, betaalt ze een boete
van 100 k en verliest ze de wedstrijd met 0 doelen voor en 5 doelen meer tegen dan het aantal door
de tegenpartij gemaakte doelpunten.
99-2. Een achttal dat met minder dan 6 spelers blijft, betaalt een boete van 20 k en verliest de wedstrijd
met 0 doelen voor en 5 doelen meer tegen dan het aantal door de tegenpartij gemaakte doelpunten.
99-3. De overtredende club kan twee punten in de rangschikking worden afgetrokken indien er moedwil,
voorbedachtheid of voordeel aan de gestelde daad is.
ART. 100
Indien een ploeg na het door de scheidsrechter, bij het begin van de 2de speelhelft, te geven fluitsignaal
geen zes spelers op het speelveld heeft gebracht, wordt de ploeg geacht als hebbende het speelveld
verlaten voor het einde van de wedstrijd en is art. 99-1 en art. 99-3 van kracht.
ART. 101
101-1. Wanneer een scheidsrechter genoodzaakt is geweest wegens wangedrag van of belediging door
spelers, coaches, assistent-coaches, assistent-scheidsrechters, ploegafgevaardigden,
clubafgevaardigde(n), enig ander persoon die zich op de in art. 85 genoemde bank bevindt of wegens
overlast van het publiek een wedstrijd voor het einde te staken, wordt het door het Disciplinair
Comité schuldig bevonden achttal een boete van 100 k opgelegd.
101-2. Bovendien kan haar twee punten in de rangschikking worden afgetrokken indien er moedwil,
voorbedachtheid of voordeel aan de gestelde daad is
101-3. Hebben beide partijen zich schuldig gemaakt aan de overtredingen dan worden bovengenoemde
strafbepalingen op beide achttallen toegepast.
101-4. Heeft het Disciplinair Comité gebruik gemaakt van het recht gegeven bij art. 25-2 c), dan wordt dit
achttal beschouwd als een teruggetrokken achttal conform art. 105.
ART. 102
102-1. Wanneer een achttal, ofschoon met 6 of meer spelers op het speelveld aanwezig, weigert op het
aangegeven uur te spelen, verliest het de wedstrijd met 5 - 0, betaalt een boete van 100 k, de voor
het inrichten van de wedstrijd gemaakte kosten en de scheidsrechtersonkosten.
Zij betaalt daarenboven de kosten zoals bepaald in art. 98-3 indien het ontvangende achttal
betreft.
102-2. Bovendien kan haar twee punten in de rangschikking worden afgetrokken indien er moedwil,
voorbedachtheid of voordeel aan de gestelde daad is.
ART. 103
103-1. Wanneer twee clubs in onderling overleg een vastgestelde wedstrijd niet spelen, dan betaalt elke
club een boete van 100 k en worden beide achttallen geacht de wedstrijd met
0 - 5 te hebben verloren.
Zij betalen daarenboven elk de helft van de gemaakte kosten zoals bepaald in art. 98-1.
103-2. Bovendien kan haar twee punten in de rangschikking worden afgetrokken indien er moedwil,
voorbedachtheid of voordeel aan de gestelde daad is.
ART. 104
Zijn door de aangewezen scheidsrechter, op de bepaalde aanvangstijd, speelveld of weersomstandigheden
ongeschikt verklaard, dan vervallen de strafbepalingen, genoemd in art. 95, art. 96 en art. 98.
ART. 105
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105-1.

105-2.

105-2.
105-3.

105-4.

Een club, die één of meer achttallen voor de competitie heeft opgegeven, is verplicht in de
wedstrijdklasse(n) of afdeling(en), waarin ze is ingedeeld, met alle achttallen tot het einde toe
mede te dingen.
Indien een club een achttal uit de deelcompetitie terugtrekt of een achttal voor de helft of meer
van de door het Comité Wedstrijdzaken geprogrammeerde wedstrijden van de lopende
deelcompetitie, forfait geeft of opgelegd krijgt :
- betaalt zij per achttal een boete van 80 k;
- worden alle uitslagen uit de rangschikking verwijderd, zonder het recht op teruggave van
gestorte gelden;
- wordt het achttal op de laatste plaats van het klassement geplaatst;
- worden alle nog geprogrammeerde wedstrijden van de lopende deelcompetitie van het
desbetreffende achttal geannuleerd, zonder het recht op teruggave van gestorte gelden;
- betaalt zij de gemaakte kosten met betrekking tot de resterend geprogrammeerde wedstrijden.
Terwijl :
- alle kosten en/of boetes verschuldigd blijven;
- de tijdens de desbetreffende wedstrijden opgelopen
- formele waarschuwing(en);
- sancties opgelegd ingevolge art. 24 en/of ingevolge uitspraak door een tuchtcomité
voor zover niet toegepast tijdens de desbetreffende wedstrijden, niet vervallen.
Afwijking jeugd
Vanaf 2de klasse en lager geldt de sanctie van 80 k niet, indien terugtrekking gebeurt voor 01/08
Ingeval het Comité Wedstrijdzaken een forfait uitspreekt op basis van art. 39, art. 40-5,art. 40-13
(jeugd), art. 41-4,art. 41-5 (jeugd), art. 43-3,art. 44-3,art. 54-9,art. 55-4&5 of art.114-5 dient het
de in gebreke gebleven club onmiddellijk op het club@korfbal.be adres te verwittigen.
Het in art. 105-2 genoemde achttal kan, mits mededeling aan het Comité Wedstrijdzaken ten
laatste 14 kalenderdagen voor aanvang van de volgende deelcompetitie, terug deelnemen.

ART. 106
Wordt een club gedeballoteerd, trekt zij zich uit de KBKB terug, wordt zij ontbonden of uitgesloten, dan
worden alle door haar achttallen gespeelde wedstrijden als niet gespeeld beschouwd.
ART. 107
ART. 108
ART. 109
ART. 110

Ongebruikt
Ongebruikt
Ongebruikt
Ongebruikt

ART. 111
Let op :
In de Competitiestructuur 1ste klasse Jeugdreeksen – Zaal, Competitiestructuur 1ste klasse
jeugdreeksen - veld en Competitiestructuur lagere klassen jeugdreeksen - Veld wordt, in art. 3, een
afwijkende berekeningswijze voor het bepalen van de, al dan niet onderlinge, rangschikking
toegepast.
Alle kampioenschappen, worden gespeeld volgens de volgende bepalingen en deze van de terzake
geldende regeling competitiestructuur, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
111-2. Het Comité Wedstrijdzaken bepaalt in welke zalen de wedstrijden worden gespeeld.
111-2. Afwijking veld
Het Comité Wedstrijdzaken heeft het recht om, indien een club haar terrein lange tijd niet kan
betreden, de thuiswedstrijden van deze club te laten spelen op een ander terrein.
111-3. Het achttal, dat een wedstrijd wint, verkrijgt daarvoor twee punten, terwijl de verliezende partij
geen punten verkrijgt. Spelen twee achttallen gelijk dan ontvangt elk één punt.
111-4. De onderlinge rangschikking in elke klasse en/of afdeling gebeurt volgens het aantal verworven
punten.
111-5. Eindigen een aantal achttallen met een gelijk aantal punten op :
➢ de eerste plaats,
➢ een plaats voor promotie of degradatie,
➢ een plaats die aanleiding geeft tot het betwisten van een in de competitiestructuur voorziene
wedstrijd(en),
111-5-1
dan worden zij gerangschikt volgens het aantal gewonnen wedstrijden;
111-1.
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zijn er twee of meer achttallen waarbij het aantal gewonnen wedstrijden gelijk is
zullen zij gerangschikt worden volgens de onderlinge resultaten: twee punten voor
de winnaar, nul punten voor de verliezer, bij gelijk spel ieder één punt;
111-5-3
blijven er nog twee of meer achttallen met een gelijk aantal punten dan worden zij
gerangschikt volgens het onderlinge doelsaldo, bekomen door het aantal doelpunten
door een achttal gemaakt te verminderen met het aantal doelpunten dat tegen
hetzelfde achttal is gemaakt (hierbij worden de onderlinge resultaten van alle na
toepassing van art. 111-05-1 gelijk geklasseerde achttallen in rekening genomen);
111-5-4
is ook dit nog gelijk dan worden zij gerangschikt volgens het onderlinge
doelgemiddelde, berekend tot op 1/10000ste door het aantal doelpunten door een
achttal gemaakt te delen door het aantal doelpunten dat tegen hetzelfde achttal is
gemaakt (hierbij worden de onderlinge resultaten van alle na toepassing van art.
111-05-1 gelijk geklasseerde achttallen in rekening genomen).
111-5-5
is dit ook gelijk dan worden zij gerangschikt volgens het doelsaldo, bekomen door
het totaal aantal doelpunten door een achttal gemaakt te verminderen met het
totaal aantal doelpunten dat tegen hetzelfde achttal is gemaakt;
111-5-6
is ook dit nog gelijk dan worden zij gerangschikt volgens het doelgemiddelde, berekend tot op 1/10000ste door het totaal aantal doelpunten door een achttal gemaakt
te delen door het totaal aantal doelpunten dat tegen hetzelfde achttal is gemaakt;
111-5-7
is dit ook gelijk, dan wordt een beslissingswedstrijd of een halve competitie op
neutraal terrein gespeeld.
111-6. Indien een beslissingswedstrijd of een wedstrijd van een halve competitie op gelijk spel eindigt zijn
volgende bepalingen van toepassing:
a) De wedstrijd wordt, na een rust van maximum 3 minuten, met een speeltijd van twee maal 5
minuten verlengd, gespeeld volgens de bepalingen van art. 35-4 Reglement van Wedstrijden
zaal. Bij aanvang en na de eerste 5 minuten wordt onmiddellijk gewisseld op dezelfde wijze als
bij de rust tijdens de reguliere speeltijd.
Afwijking veld
a) De wedstrijd wordt, na een rust van maximum 3 minuten, met een speeltijd van twee maal
7,5 minuten verlengd. Bij aanvang en na de eerste 7,5 minuten wordt onmiddellijk gewisseld
op dezelfde wijze als bij de rust tijdens de reguliere speeltijd.
111-5-2

b) Is na deze verlenging de stand nog gelijk volgt een verlenging van maximaal 10 minuten,
gespeeld volgens het systeem ‘werkelijke speeltijd’ en de hierna volgende bepalingen:
1. Na vorige verlenging wordt onmiddellijk gewisseld op dezelfde wijze als bij de rust;
2. De, volgens de bepalingen van de geldende competitiestructuur, ontvangende partij wordt als
het A-achttal beschouwd, de tegenpartij als B-achttal;
3. Tijdens deze verlengingen kunnen nog spelers vervangen worden zonder dat het totaal
toegelaten aantal overschreden wordt;
4. Indien beide achttallen tijdens deze verlenging, na aanvang van de wedstrijd of na uitworp,
de bal in hun aanvalsvak in hun bezit hebben gehad eindigt de verlenging na het scoren van
het eerstvolgende doelpunt. De scorende ploeg wint de wedstrijd;
5. Indien het ‘A’ achttal een doelpunt scoort zonder dat de bal in het aanvalsvak van en in het
bezit van het achttal ‘B’ is geweest wordt de verlenging voortgezet waarbij het achttal ‘B’ de
uitworp heeft. Indien achttal ‘B’ niet scoort en de bal komt terug in het aanvalsvak van en in
het bezit van achttal ‘A’ eindigt de wedstrijd en is het achttal ‘A’ de winnaar;
6. Indien het achttal ‘B’ zonder dat de bal in het aanvalsvak en in het bezit van het achttal ‘A’
is geweest scoort wordt de verlenging voortgezet, wisselen beide achttallen van vak, heeft
achttal ‘A’ de uitworp en gelden vanaf dan de bepalingen van §5 en §6 van art. 111-6b);
7. Indien op het einde van deze verlenging nog geen winnaar gekend is, zullen er, volgens art.
111-7, strafworpen genomen worden.
b) Niet van toepassing voor veld
c) De duur van elke verlenging kan voor jeugdreeksen anders bepaald worden.
Afwijking jeugd veld
De verlenging wordt als volgt bepaald:
U16 twee maal 5 minuten,
U14 twee maal 5 minuten,
U12 twee maal 5 minuten.
d) De competitiestructuren kunnen bijkomende of afwijkende bepalingen bevatten.

Uitgiftedatum: 2018-06

Reglement van Wedstrijden

-- 35 van 50 --

Is na het spelen van een beslissingswedstrijd of halve competitie nog geen beslissing gevallen dan
worden er alternerend strafworpen genomen door zes spelers van elk achttal die de
beslissingswedstrijd of één van de wedstrijden van de halve competitie, inclusief de verlengingen,
hebben beëindigd . Vervangingen buiten de spelers of speelsters die de beslissingswedstrijd of één
van de wedstrijden van de halve competitie, inclusief de verlengingen, hebben beëindigd zijn niet
toegelaten. De scheidsrechter bepaalt aan welke paal deze strafworpen zullen genomen worden.
Om te bepalen in welke volgorde strafworpen zullen worden genomen geldt het volgende:
a) In het geval van een beslissingswedstrijd wordt, door de scheidsrechter in het bijzijn van beide
ploegafgevaardigden getost. De winnaar van de toss bepaalt wie de eerste strafworp neemt.
b) In het geval van halve competitie wordt door de scheidsrechter in het bijzijn van alle ploegafgevaardigden om de volgorde voor het nemen van de eerste strafworp geloot.
Het achttal dat na de volledige reeks het meeste strafworpen heeft omgezet is overwinnaar.
Indien er geen zes spelers beschikbaar zijn, geldt de bepaling van art. 99-2 Reglement van
Wedstrijden.
111-8. Is er evenwel geen overwinnaar gekend wordt het geven van strafworpen alternerend verder gezet,
totdat er een verschil ontstaat in het aantal gescoorde strafworpen bij een gelijk aantal genomen
strafworpen door beide achttallen.
Deze strafworpen worden genomen door dezelfde spelers waarvan sprake in art. 111-7, rekening
houdende met de eventuele vervangingsregeling van art. 111-7.
Het achttal dat op dat moment de meeste strafworpen heeft omgezet is overwinnaar.
Indien er geen zes spelers beschikbaar zijn, geldt de bepaling van art. 99-2 Reglement van
Wedstrijden.
111-7.

De aldus bekomen rangschikking bepaalt :
• wie kampioen is der klasse;
• wie in aanmerking komt voor promotie naar een hogere klasse of voor degradatie naar een
lagere klasse;
• wie geplaatst is voor het betwisten van een in de competitiestructuur voorziene
wedstrijd(en).
Toelichting : Bij een beslissingswedstrijd op neutraal terrein dient het materiaal te worden gebruikt dat door de federatie ter
beschikking wordt gesteld. Indien het neutraal terrein het veld of thuiszaal is van een korfbalvereniging kan de federatie besluiten,
geheel of gedeeltelijk, gebruik te maken van het materiaal van deze vereniging.

ART. 112
Indien een club handelingen pleegt die van aard zijn om de rangschikking van een ploeg, opgemaakt
volgens de bepalingen van art. 111-3, art. 111-4 en art. 111-5, onrechtvaardig te beïnvloeden, kan het
Comité Wedstrijdzaken, na onderzoek, deze ploeg sanctioneren.
ART. 113
Deelname aan het door IKF ingerichte tornooi “Europese kampioenschappen voor Landskampioenen”,
geeft voor de deelnemende vereniging aanleiding tot uitstel van al haar wedstrijden van het
desbetreffende wedstrijdblok. De uitgestelde wedstrijden dienen, in overleg met de respectievelijke
tegenpartij(en), bij voorkeur te worden gespeeld vóór aanvang van het tornooi, of, met uitzondering van
de wedstrijden in de lagere klassen jeugd en de gewestelijke reeks, uiterlijk voor het voorlaatste
wedstrijdblok van de zaalcompetitie. De onderling afgesproken data, aanvangsuren en locaties van deze
uitgestelde wedstrijden dienen te worden bekend gemaakt aan het Comité Wedstrijdzaken voor aanvang
van de zaalcompetitie. Zo, op dat ogenblik, geen datum werd bekendgemaakt kan het Comité
Wedstrijdzaken, met in achtname van art. 90-2, de desbetreffende wedstrijd(en) programmeren.
ART. 113 Enkel van toepassing voor veld
Het betwisten van een finale of beslissingswedstrijd geeft aanleiding tot uitstel van de veldwedstrijd van
de desbetreffende achttallen die geprogrammeerd is de dag onmiddellijk volgend op de finale- of
beslissingswedstrijd. De uitgestelde veldwedstrijd dient te worden gespeeld uiterlijk 15 kalenderdagen na
de dag waarop de finale- of beslissingswedstrijd werd betwist en in overleg met de tegenpartij. De datum
van de nog te spelen wedstrijd dient te worden bekend gemaakt aan het Comité Wedstrijdzaken uiterlijk
de derde kalenderdag na het spelen van de finale- of beslissingswedstrijd. Zo, na het verstrijken van deze
termijn geen datum werd bekendgemaakt zal het Comité Wedstrijdzaken, met inachtname van art. 90-2,
de desbetreffende wedstrijd programmeren.

ART. 114
Uitgiftedatum: 2018-06

Reglement van Wedstrijden

-- 36 van 50 --

Aan beslissingswedstrijden in de B-competitie mogen slechts spelers deelnemen die maximaal de
helft van het aantal te spelen wedstrijden in de desbetreffende deelcompetitie in A-achttal zijn
opgetreden.
114-2. Aan beslissingswedstrijden in de C-competitie mogen slechts spelers deelnemen die maximaal de
helft van het aantal te spelen wedstrijden in de desbetreffende deelcompetitie in het A- en/of Bachttal zijn opgetreden.
114-3. Aan beslissingswedstrijden in de jongerencompetitie mogen slechts spelers deelnemen die maximaal
de helft van het aantal te spelen wedstrijden in de desbetreffende deelcompetitie in het A- en/of Bachttal zijn opgetreden.
114-4. Dit geldt zowel voor de onderscheiden afdelingen (om de reekswinnaar te kennen) als voor de
titelwedstrijden.
114-5. Een club die handelt in strijd met dit artikel, verliest de wedstrijd met 5 – 0 en betaalt een boete
van 15 k.
114-1.

Toelichting :
Met optreden wordt bedoeld de wedstrijd aangevangen hebben.
Met deelcompetitie wordt bedoeld de voorronde, de zaalcompetitie of de eindronde.

ART. 115
Afwijking jeugd
Promotie en degradatie zijn niet van kracht voor de indeling der klassen.
115-1. Promotie en degradatie worden geregeld door de terzake geldende regeling competitiestructuur.
115-2. De indeling der A- en B- achttallen wordt geregeld door de promotie en degradatie van de Aachttallen, behoudens dispensatie door het Comité Wedstrijdzaken.
ART. 116
116-1. Eén (meerdere) club(s) kan (kunnen) te kennen geven in het volgend competitiejaar niet meer in de
hoogste reeks in te schrijven.
116-2. Eén (meerdere) achttal(len) kan (kunnen) door een sanctie degraderen.
116-3. Deze kennisgeving dient uiterlijk te gebeuren binnen de 5 kalenderdagen na de laatste
competitiewedstrijd, beslissingswedstrijden (kruisfinales en finales) niet inbegrepen.
116-4. Indien niet voldaan aan art. 116-3 wordt de kennisgeving beschouwd als gegeven in het onmiddellijk
daaropvolgend competitiejaar, en wordt (worden) de vrijgekomen plaats(en) in de competitieindeling van dit onmiddellijk daaropvolgend competitiejaar niet ingevuld.
116-5. Indien wel voldaan aan art. 116-3 zal als volgt worden gehandeld:
a) De nieuwe competitie-indeling van de achttallen voor het daaropvolgend competitiejaar
gebeurt, op basis van de eindrangschikking van het lopend competitiejaar.
b) De eindrangschikking van het lopend competitiejaar, na de eventuele
degradatiebeslissingswedstrijden conform de regeling ‘promotie en degradatie’ van de
desbetreffende competitiestructuur, geldt als basis voor de herindeling van de nieuwe
competitie-indeling, rekening houdende met volgende punten:
1. Ingeval het 7de en het 8ste geplaatste achttal van de onmiddellijk hogere klasse naar de
onmiddellijk lagere klasse degraderen geldt dit 7de geplaatste achttal als hoogst geplaatst.
2. In klassen waarin minder dan 7 achttallen optraden, zijn deze eventuele
degradatiebeslissingswedstrijden niet van toepassing.
3. Vanaf de klasse waarin slechts 7 of minder achttallen optraden geldt het volgende:
3.1. Met uitzondering van de eerste klasse promoveert het eerst gerangschikte achttal altijd
naar de onmiddellijk hogere klasse;
3.2. Er is geen rechtstreekse degradant.
c) Aanvulling, met, naargelang de situatie, 1 of meerdere achttallen, gebeurt met de, na de onder
art.116-5 b) 3.1. beschreven promotie, hoogst geplaatste achttallen van de onmiddellijk lagere
klasse naar de onmiddellijk hogere klasse.
d) De bepalingen van dit artikel zijn enkel van kracht voor zover het onvolledige klassen betreft.
Indien, om welke reden dan ook, op een bepaald moment vanaf een bepaalde klasse er terug 8
achttallen zijn, wordt de normale competitiestructuur voor deze en eventueel lagere klassen
(voor zover volledig) onverkort van kracht.
e) De overblijvende achttallen van de onmiddellijk lagere klasse, nemen de hoogste plaatsen in te
beginnen bij 1, vervolgens 2, enz.. De vrijgekomen plaatsen worden opgevuld zoals bepaald
onder art.116-5 b).
f) Voor de laagste klasse kan het Comité van Wedstrijdzaken een afwijkende regeling toepassen.
ART. 117
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De clubs van de 1ste klasse spelen voor het kampioenschap van België.
ART. 118
Voor alle bondswedstrijden in neutrale zalen bepaalt het Comité Wedstrijdzaken deze zalen en voert de
onderhandelingen met de bezitters of gebruikers ervan.
ART. 118 Enkel van toepassing voor veld
Voor alle bondswedstrijden op neutrale terreinen bepaalt het Comité Wedstrijdzaken de terreinen en
voert de onderhandelingen met de bezitters of gebruikers ervan
ART. 119 Ongebruikt
ART. 120 Ongebruikt
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HOOFDSTUK III
Vaststelling clubnamen en clubkostuums
ART. 121
121-1. Het bondssecretariaat maakt een lijst van alle door de Raad van Bestuur goedgekeurde clubnamen
en clubkostuums. Het maakt in de Bestuurlijke Mededelingen bekend, welke nieuwe namen en
clubkostuums door de Raad van Bestuur zijn goedgekeurd en welke van de lijst zijn geschrapt.
121-2. Het clubkostuum omvat:
a) het shirt (trui);
b) de korte broek (e.v. rok voor de dames);
c) de kousen .
121-3. Behoudens het volgens de spelregels voorgeschreven schoeisel mogen tijdens de bondswedstrijden
geen andere kledingstukken zichtbaar gedragen worden dan de hiervoor opgesomde .
ART. 122
122-1. Elke club is ertoe gehouden ten laatste één maand na haar opname als lid van de KBKB, het door
haar gekozen clubkostuum aan de Raad van Bestuur bekend te maken.
122-2. De bekendmaking gebeurt door:
a) het toezenden van een gekleurde afbeelding van voor en rugzijde van het shirt;
b) de mededeling of de dames een rok of broek (short) zullen dragen;
c) vermelding van de kleur van de broek (rok, short);
d) beschrijving van de kousen: lang, kort, kleur(en) en e.v. kleuren van de boord.
122-3. Het voorgestelde clubkostuum dient door de Raad van Bestuur goedgekeurd te worden.
ART. 123
123-1. Een club mag slechts dan een andere naam aannemen, indien deze naar het oordeel van de Raad van
Bestuur voldoende verschilt van die, welke reeds op de lijst voorkomen.
123-2. Wordt dezelfde of bijna dezelfde naam door meer dan één club opgegeven, dan beslist de Raad van
Bestuur welke club de oudste rechten heeft op die naam. Bij gelijke rechten beslist het lot.
ART. 124
Indien de kleuren van het clubkostuum fundamenteel wijzigen moet dit, voorafgaandelijk, ter goedkeuring
aan de Raad van Bestuur voorgelegd worden.
ART. 125
Afwijking voor Competitiestructuur segmenten League - Zaal, Hoofdklasse – Zaal, Overgangsklasse –
Zaal en 1ste Klasse Jeugdreeksen - Zaal, zie segmentatie competitiestructuur/segmentatie
125-1. Treedt, naar de beoordeling van de scheidsrechter, het bezoekende achttal aan in hetzelfde of
bijna hetzelfde clubkostuum als het thuisspelende achttal, dan speelt het bezoekende achttal in
een ander clubkostuum.
Indien de wedstrijd niet kan doorgaan doordat het bezoekende achttal hieraan niet kan voldoen
geldt dit als “niet opkomen “ en gelden de bepalingen van art. 98 Reglement van Wedstrijden.
ART. 126
126-1. Alleen clubs, waarvan het clubkostuum ingeschreven is op de art. 121 genoemde lijst, kunnen aan
bondswedstrijden deelnemen.
126-2. Het is de spelers verboden aan wedstrijden van hun club in A- of B-achttal deel te nemen in een
ander dan het volgens art. 121 goedgekeurde clubkostuum. Bovendien moet het clubkostuum
gedragen door de heren, respectievelijk de dames, volledig uniform zijn naar kleuren, vorm en
afmetingen. In andere achttallen kan afgeweken worden van het goedgekeurde clubkostuum of van
de uniformiteit. In geen geval zal het echter geoorloofd zijn het clubkostuum der tegenpartij of een
daarop gelijkende kleding te dragen. De scheidsrechter is verplicht een aldus geklede speler de
deelname aan het spel te verbieden.
126-3. Indien de omstandigheden dit wenselijk maken, kan na het verstrijken van de eerste speelhelft, het
kostuum worden verwisseld voor een ander dan het officieel clubkostuum. Dit ander kostuum moet
in voldoende mate, ter beoordeling van de scheidsrechter, afwijken van dat van de tegenpartij.
126-4. In afwijking van art. 121-3 zijn liesbroeken, lange stretchbroeken en/of lange mouwen toegelaten.
De kleur dient of, naargelang het kledingstuk, gelijk te zijn aan de kleur van de shirt of de broek/rok
waaronder het gedragen wordt, of zwart.
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126-5.
126-6.

De aanvoerders dienen voorzien te zijn van een duidelijke zichtbare band aan de bovenarm.
Het is toegelaten in het speelgebied, voor, tijdens of na de wedstrijden trainingspakken of andere
sportkledingstukken te dragen waarop kennelijk zakelijke reclame is aangebracht. De Raad van
Bestuur zal deze toelating voor reclame verlenen volgens door hem vast te stellen richtlijnen.

Toelichting : onder spelers wordt verstaan diegene die deelnemen aan een bepaalde wedstrijd met inbegrip van eventuele reserves
(verstrekt op de H.J.A.V. van 29.01.1972 , blz. 4 van het beknopt verslag van deze vergadering).

ART. 127
127-1. Bovendien moet het clubkostuum van de spelers en de eventuele vervangende spelers, van de
hoogste achttallen die deelnemen aan wedstrijden van de hoogste reeks, op de rugzijde van het
shirt voorzien zijn van een duidelijk zichtbaar rugnummer van gelijke grootte en dezelfde kleur.
127-1. Afwijking jeugd
Enkel van toepassing voor wedstrijden van 1ste klasse en 2de klasse A
127-2. Elke speler en elke vervangende speler dient een verschillend nummer te dragen.
127-3. Deze verplichting is tevens geldend wanneer van shirt wordt verwisseld of moet verwisseld worden.
127-4. Het rugnummer dient tevens vermeld op het wedstrijdformulier, voor de naam van elke speler.
Ingeval een ploeg in gebreke blijft door ofwel geen, ofwel een verkeerd nummer te vermelden,
wordt per overtreding een boete van 3 k toegepast.
ART. 128
128-1. Indien een club uit de KBKB treedt, kan ze met toestemming van de Raad van Bestuur het recht op
haar naam en clubkostuum behouden, indien ze daarvan binnen een maand na haar uittreding kennis
geeft.
128-2. Geschiedt dit niet, of wordt de club ontbonden of uitgesloten, dan worden naam en clubkostuum van
de lijst geschrapt. In dat geval mogen deze echter gedurende één jaar volgend op de bekendmaking
van de schrapping niet door een andere club gedragen worden.
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Bijlage 1 aan het Reglement van Wedstrijden
Belangengroepen en stemmingen Reglement van Wedstrijden en competitiestructuren.
1.

Onderhavige bijlage regelt :
1.1. De samenstelling, rechten en plichten van de ‘belangengroepen’;
1.2. De wijze van indiening van voorstellen tot wijziging aan het Reglement van Wedstrijden (veld en zaal) en de
diverse Competitiestructuren;
1.3. De wijze waarop het stemrecht bepaald wordt;
1.4. De wijze waarop de voorgestelde wijzigingen ter stemming moeten voorgelegd worden;
1.5. Stemming, goedkeuring van en in voege treden.

2.

Belangengroep :
2.1. Een ‘belangengroep’ is een cluster van clubs met een gezamenlijk belang m.b.t. het competitiesegment
waarin zij optreden;
2.2. Een ‘competitiesegment’ bestaat uit één of meer reeks(en)/klasse(n) waarvoor een specifieke
competitiestructuur kan gelden;
2.3. Volgende competitiesegmenten worden, niet limitatief, als ‘onderscheiden’ aanzien:
2.3.1. Veldcompetitie
2.3.1.1.
Algemeen (alle stemgerechtigde clubs)
2.3.1.2.
1ste & 2de klasse momenteel genoemd “League – Veld”
2.3.1.3.
3de en 4de en eventueel lagere klasse momenteel genoemd “Hoofdklasse – Veld”
2.3.1.4.
Laagste klasse(n) momenteel genoemd “Overgangsklasse – Veld”
2.3.1.5.
Clubs met G-korfbal spelers
2.3.1.6.
Jongerenreeks
2.3.1.7.
1ste klasse van elke jeugdreeks van U12 t/m U19 (één belangengroep)
2.3.1.8.
2de en lagere klassen van elke jeugdreeks van U12 t/m U19 (één belangengroep)
2.3.1.9.
U06 – U08 – U10 (één belangengroep)
2.3.1.10. Gewestelijke reeks
2.3.1.11. Recreatie reeks
2.3.2. Zaalcompetitie
2.3.2.1.
Algemeen (alle stemgerechtigde clubs)
2.3.2.2.
1ste en 2de klasse momenteel genoemd “League – Zaal”
2.3.2.3.
3de, 4de en 5de klasse momenteel genoemd “Hoofdklasse – Zaal”
2.3.2.4.
6de en 7de en lagere klasse momenteel genoemd “Overgangsklasse – Zaal”
2.3.2.5.
Clubs met G-korfbal spelers
2.3.2.6.
jongerenreeks
2.3.2.7.
1ste klasse van elke jeugdreeks t/m U12 (één belangengroep)
2.3.2.8.
2de en lagere klassen van elke jeugdreeks t/m U12 (één belangengroep)
2.3.2.9.
U10 – U8 – U6 (één belangengroep)
2.3.2.10. Gewestelijke reeks
2.3.2.11. Recreatie reeks
Deze opsomming kan door de Raad van Bestuur gewijzigd worden. Deze wijziging dient, op straffe van
nietigheid, uiterlijk twee maanden voor aanvang van het nieuwe competitiejaar kenbaar gemaakt te worden
d.m.v. publicatie in de Bestuurlijke Mededelingen.
2.4. Elke belangengroep, zowel voor de zaal- als veldcompetitie, wordt bij aanvang van het competitiejaar, door
de Raad van Bestuur samengesteld op basis van :
2.4.1. Voor de veldcompetitie : de klasse-indeling van het betreffende competitiesegment veldkorfbal bij
aanvang van het competitiejaar;
2.4.2. Voor de zaalcompetitie : de klasse-indeling van het betreffende competitiesegment zaalkorfbal bij
aanvang van het competitiejaar;
2.4.3. De, onder 2.4.1. en 2.4.2. genoemde belangengroepen worden aangevuld met de, op het einde van
het vorige competitiejaar, naar de onmiddellijk hogere klasse, gepromoveerde en naar de
onmiddellijk lagere klasse, gedegradeerde achttallen;
2.4.4. Voor competitiesegmenten waarvan de samenstelling bij aanvang van het competitiejaar nog niet
gekend is : de samenstelling op de einddatum van de inschrijving;
2.4.5. Publicatie van de diverse belangengroepen gebeurt in de eerste Bestuurlijke Mededelingen na aanvang
van het competitiejaar of, in voorkomend geval, na de einddatum van de inschrijving.

3.

Wijze van indienen van voorstellen tot wijziging aan het Reglement van Wedstrijden en/of
Competitiestructuur :
3.1. Elke belangengroep kan, m.b.t. hun competitiesegment en na onderling overleg, op elk moment een
voorstel tot wijziging aan het Reglement van Wedstrijden en/of competitiestructuur bij de Raad van Bestuur
indienen.
3.2. Elke club kan, op elk moment een voorstel tot wijziging aan het Reglement van Wedstrijden en/of
competitiestructuur bij de Raad van Bestuur indienen.
3.3. Om rechtsgeldig te zijn ingediend moet elk voorstel aan volgende vormvoorwaarden voldoen:
3.3.1. Minimum 3 maanden voor het einde van het competitiejaar;
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3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.

Motivatie m.b.t. de voorgestelde wijziging;
Ingeval van voorstel door een belangengroep, het resultaat van het onderling overleg;
De volledige tekst van het bestaande reglement;
De volledige aangepaste tekst met duidelijke aanduiding wat voor wijziging wordt voorgesteld (bij
voorkeur andere kleur).
3.4. Ingeval aan bovenstaande voorwaarden werd voldaan zal de Raad van Bestuur, na advies van het Comité
Reglementen, het voorstel, samen met voormeld advies, binnen een termijn van 2 maanden, ingeval van §
3.1., aan alle leden van de belangengroep of, ingeval van § 3.2. of § 3.5., aan alle clubs, bezorgen, waarbij
de wijze van stemmen en de uiterlijke datum zal meegedeeld worden.
3.5. Ingeval van § 3.2 of § 3.5 kunnen amendementen, schriftelijk en behoorlijk geformuleerd, binnen de twee
weken na het ter kennis brengen, ingediend worden.
3.6. Indien, volgens de Raad van Bestuur, de ingediende voorstellen tot wijziging Reglement van Wedstrijden
en/of competitiestructuur, één of meerdere belangenconflicten tot gevolg kan hebben, heeft deze, ter
beveiliging van de andere belangengroepen, het recht om, in tegenstelling met § 3.4., het voorstel van de
club of belangengroep aan alle clubs ter goedkeuring voor te leggen. De stemming over een dergelijk
voorstel kan uitsluitend door alle clubs conform § 5 van deze bijlage.
3.7. Voorstellen uitgaande van de Raad van Bestuur dienen aan dezelfde voorwaarden als § 3.3. en aan
onderstaande voorwaarden te voldoen.
3.7.1. Ingeval het een voorstel aan één of meerdere belangengroep(en) betreft :
Het voorstel wordt aan de desbetreffende belangengroep(en) bezorgd met aanduiding van de manier
waarop de verdere behandeling zal gebeuren en de wijze waarop de stemming zal gebeuren, hetzij:
• zonder verdere overlegvergadering met stemming via webapplicatie of;
• met een overlegvergadering die zal doorgaan minimaal 1 en maximaal 2 maand na verzending van
het voorstel, met een door de Raad van Bestuur aangeduide afvaardiging en de belangroep(en),
waarbij een eventuele stemming op dat moment kan gebeuren of;
• in geval er wezenlijke aanpassingen werden voorgesteld zal het, al dan niet aangepaste
definitieve voorstel, binnen de 6 weken, ter stemming aan de belangengroep(en) worden
voorgelegd.
3.7.2. Ingeval het een voorstel voor alle verenigingen betreft :
• Het voorstel wordt, minimaal 6 weken voor de datum van de eerstvolgende Algemene
Vergadering aan alle stemgerechtigde clubs bezorgd;
• Amendementen dienen, schriftelijk en behoorlijk geformuleerd, binnen de twee weken na het
ter kennis brengen, te worden ingediend.
3.8. Ingeval de Raad van Bestuur een beslissing neemt op basis van art. 31-3 HR (bondsbesluit) is dit onmiddellijk
van kracht.
3.8.1. Indien de beslissing een specifieke belangengroep aanbelangt gelden de bepalingen van § 3.6.1. en
moet(en) de voorgestelde tekst(en) binnen de 4 weken na publicatie van de genomen beslissing aan
de betrokken belangengroep(en) worden bezorgd.
3.8.2. Indien de beslissing alle clubs aanbelangt moet de aangepaste tekst ten laatste aansluitend aan de
eerstvolgende Algemene Vergadering, aan alle clubs conform § 5 van deze bijlage ter stemming
voorgelegd worden.
4.

Wijze waarop het stemrecht bepaald wordt :
4.1. Elke club die, in het lopende competitiejaar, met minimaal 1 achttal, deelneemt aan het
competitiesegment waarop het voorstel betrekking heeft, heeft recht op 1 stem ongeacht of het een
werkende of niet-werkende club is;
4.2. Elke club behoort, naargelang het competitiesegment waarbij rekening dient gehouden met de bepalingen
van §2.4.3., tot de desbetreffende belangengroep;
4.3. Ingeval een voorstel tot wijziging meerdere competitiesegmenten betreft worden de desbetreffende
belangengroepen, voor de desbetreffende stemming, samengevoegd;
4.4. Een club die, op basis van art. 68-5 HR en 68-6 HR gesanctioneerd is, heeft, ongeacht § 4.1., geen
stemrecht;
4.5. Een club die, op basis van art. 25-4 HR geschorst is, heeft, ongeacht § 4.1., geen stemrecht.

5.

Wijze waarop de voorgestelde wijzigingen ter stemming moeten voorgelegd worden :
5.1. Elk voorstel tot wijziging aan het Reglement van Wedstrijden of competitiestructuur moet aan alle clubs van
de betrokken belangengroep of belangengroepen voorgelegd worden;
5.2. Het voorleggen kan elektronisch (via webapplicatie) dan wel op een vergadering gebeuren;
5.3. De Raad van Bestuur beslist over de wijze waarop een voorstel zal voorgelegd worden;
5.4. Bij stemming via webapplicatie zal er, op straffe van nietigheid, steeds een termijn, tijdens dewelke
gestemd moet worden, meegedeeld worden. Deze termijn kan nooit minder zijn dan 14 dagen;
5.5. Ingeval 20 % van de clubs van de, al dan niet samengevoegde, betrokken belangengroep om een vergadering
verzoekt zal deze, binnen de 14 dagen door de Raad van Bestuur, op een door hem te bepalen plaats,
georganiseerd worden;
5.6. Het bijwonen van een vergadering en het uitbrengen van een stem is verplicht voor alle clubs van de
betrokken belangengroep. Niet deelnemen wordt beboet met 30 k. Zowel voor stemming via webapplicatie,
schriftelijke stemming, als stemming op de vergadering, wordt het uitbrengen van een stem als bewijs van
aanwezigheid aanzien. Niet deelnemen wordt beboet met 30 k;
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5.7. Het niet uitbrengen van een stem, bij stemming via webapplicatie, wordt als een ongeldige stem
beschouwd;
5.8. Elke, volgens § 4.1. stemgerechtigde, club kan zich, bij een stemming op vergadering, doen
vertegenwoordigen door een andere daartoe behoorlijk gevolmachtigde club van dezelfde belangengroep.
De afgevaardigden van een club kunnen over niet meer dan twee mandaten beschikken, die voor hun club
inbegrepen.
6.

Stemming, goedkeuring en in voege treden :
6.1. Zowel bij schriftelijke stemming, als bij stemming op vergadering kan als volgt geldig gestemd worden:
6.1.1. Vóór
6.1.2. Tegen
6.1.3. Onthouding
6.2. Andere antwoorden of stemming na de in § 5.4. opgegeven termijn worden als ongeldig beschouwd;
6.3. Een voorstel dat een procentuele meerderheid van meer dan 50% van de geldig uitgebrachte stemmen vóór
heeft is goedgekeurd;
6.4. De meerderheid wordt berekend op basis van het aantal stemgerechtigde leden, verminderd met de
onthoudingen en ongeldige stemmen;
6.5. Elke wijziging, behoudens ingeval § 3.7. wordt het eerstvolgende competitiejaar van kracht.
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Bijlage 2 aan het Reglement van Wedstrijden.
“Procedure behandeling tuchtzaken Disciplinair Comité”
Algemeen
1.
2.

Onderhavige bijlage geldt als bijkomend aan art. 22-1 van het Reglement van Wedstrijden en kan enkel van
toepassing zijn op een speler, coach, assistent-coach, clubafgevaardigde of ploegafgevaardigde, die wegens
wangedrag, de verdere deelname aan een wedstrijd verboden werd.
Het Disciplinair Comité kan eigenmachtig beslissen op welke wijze de zaak behandeld zal worden:
2.1. Op basis van het dossier en zonder betrokkene te horen, kan het comité een minnelijke schikking
voorstellen. Het comité kan maximaal volgende sancties voorstellen, rekening houdende met de bepalingen
van art. 28-3 Reglement van Wedstrijden :
a. Een voorwaardelijke schorsing, voor maximaal 4 wedstrijdblokken, gedurende maximaal 1 jaar;
b. Een effectieve schorsing voor maximaal 4 wedstrijdblokken.
Desgevallend gelden de bepalingen van onderstaande procedure.
2.2. In het geval het comité geen minnelijke schikking voorstelt, gelden alle bepalingen van art. 48
Huishoudelijk Reglement.

Procedure
3.
4.

Het Disciplinair Comité beslist of er al dan niet een minnelijke schikking voorgesteld wordt.
Ingeval van voorstel van minnelijke schikking gelden volgende bepalingen:
4.1. De secretaris van het Disciplinair Comité bezorgt, binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van het dossier, het
voorstel van sanctie per e-mail, via het club@korfbal.be adres, aan de club waarvoor betrokkene optrad, als
coach, assistent-coach, clubafgevaardigde of ploegafgevaardigde. Ingeval de betrokkene voor een andere
club optrad dan waarbij betrokkene aangesloten is, brengt hij deze laatste club eveneens per e-mail via het
club@korfbal.be adres op de hoogte. De club waarvoor betrokkene optrad brengt haar/hem van dit voorstel
tot minnelijke schikking op de hoogte.
4.2. Het voorstel minnelijke schikking bevat volgende gegevens:
a. Samenstelling van het Disciplinair Comité die over het voorstel van minnelijke schikking heeft beslist;
b. De identiteit van betrokkene;
c. De hoedanigheid waarin betrokkene de mogelijke sanctie oploopt (speler, coach, assistent-coach,
clubafgevaardigde, ploegafgevaardigde);
d. De club waarvoor betrokkene optrad en, indien verschillend, de club waarbij betrokkene aangesloten is;
e. Het voorstel van sanctie :
• voorwaardelijk;
• effectief.
f.
Ingeval van voorwaardelijke schorsing :
• aantal wedstrijdblokken;
• begin- en einddatum van de periode.
g. Ingeval van effectieve schorsing:
• aantal wedstrijdblokken;
• aanduiding van de wedstrijdblokken.
4.3. De club waarvoor hij optrad kan de minnelijke schikking aanvaarden of weigeren:
a. De melding van aanvaarding of weigering moet, binnen 7 kalenderdagen, na verzending van het voorstel
tot minnelijke schikking, per e-mail aan de secretaris van het Disciplinair Comité verstuurd worden.
b. Niet antwoorden binnen de gestelde termijn van 7 kalenderdagen wordt als aanvaarding beschouwd.
4.4. Ingeval van aanvaarding worden de sancties zoals voorgesteld van kracht. Beroep tegen een minnelijke
schikking opgelegd ingevolge punt 2.1. is niet mogelijk.
Het recht op beroep tegen een minnelijke schikking zoals voorzien in art. 49 Huishoudelijk Reglement
vervalt. Het recht op cassatie ingeval van punt 4.3.b., zoals voorzien in art. 50-1 Huishoudelijk Reglement
blijft behouden.
De aanvaarde minnelijke schikkingen worden in de eerstvolgende Bestuurlijke Mededelingen gepubliceerd.
4.5. Ingeval van weigering gelden verder alle bepalingen van art. 48 Huishoudelijk Reglement behalve art. 481.2.
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Schematische voorstelling indeling zaalcompetitie

Reeksen

Klassen

Hoogste:

met toegevoegde competitie voor
B en C achttallen

Afdelingen

Promotie en degradatie

Topleague - Zaal
1ste klasse
Promoleague - Zaal
2de klasse

League - Zaal

Hoofdklasse 1 - Zaal
3de klasse

Hoofdklasse 2 - Zaal

Hoofdklasse - Zaal

4de klasse

Hoofdklasse 3 - Zaal
5de klasse

……..

Overgangsklasse - Zaal

Naar gelang inschrijving

Indien nodig gesplitst in
A – B - …..

Jongeren

1ste klasse
2de klasse
3de klasse
…….

Gewestelijke

1ste klasse
2de klasse
3de klasse
…….

A - B - C - .....

A - B - C - .....

Met eventueel onderscheiden sub-afdelingen

U19

1ste klasse
Top zaal – Promo A zaal – Promo b zaal
2de klasse

A - B - C - .....
Met eventueel onderscheiden sub-afdelingen

U16

1ste klasse
Top zaal – Promo A zaal – Promo b zaal
2de klasse

A - B - C - .....
Met eventueel onderscheiden sub-afdelingen

U14

1ste klasse
Top zaal – Promo A zaal – Promo b zaal
2de klasse

A - B - C - .....
Met eventueel onderscheiden sub-afdelingen

U12

1ste klasse
Top zaal – Promo A zaal – Promo b zaal
2de klasse
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Schematische voorstelling indeling veldcompetitie

Reeksen

Klassen

Hoogste

met toegevoegde competitie voor
B en C achttallen

Promotie en degradatie

Afdelingen

Topleague - Veld
1ste klasse
Promoleague - Veld
2de klasse

League - Veld

Hoofdklasse 1 - Veld
3de klasse
Hoofdklasse 2 - Veld
4de klasse
Hoofdklasse 3 - Veld

Hoofdklasse - Veld

5de klasse

…….
Indien nodig gesplitst in

Naar gelang inschrijving

Overgangsklasse - Veld

Jongeren

1ste klasse
2de klasse
3de klasse

A – B - …..

A - B - C - .....

…….

Gewestelijke

1ste klasse
2de klasse
3de klasse

A - B - C - .....

…….
Met eventueel onderscheiden sub-afdelingen

1ste klasse

Voorronde
A-B-C–D
Naronde
Top – Promo A – B – C - D

2de klasse

A–B-C

U19

Met eventueel onderscheiden sub-afdelingen

1ste klasse

U16

Voorronde
A-B-C–D
Naronde
Top – Promo A – B – C - D
A–B-C

2de klasse
Met eventueel onderscheiden sub-afdelingen

1ste klasse

Voorronde
A-B-C–D
Naronde
Top – Promo A – B – C - D

2de klasse

A–B-C

U14
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Schematische voorstelling indeling veldcompetitie

Reeksen

Klassen

Afdelingen
Met eventueel onderscheiden sub-afdelingen

1ste klasse

Voorronde
A-B-C–D
Naronde
Top – Promo A – B – C - D

2de klasse

A–B-C

U12
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MINIEMEN en PUPILLENSPEELGELEGENHEID

MINIEMEN en PUPILLENSPEELGELEGENHEID

Het Reglement van Wedstrijden is, behoudens specifieke verwijzing, niet van toepassing.

Het Reglement van Wedstrijden is, behoudens specifieke verwijzing, niet van toepassing.

ART. 1: Zijn miniemen, zij die in de loop van het kalenderjaar, waarin het competitiejaar een aanvang
neemt, zes en zeven jaar worden, en die bij hun
affiliatie bij de KBKB de leeftijd van zes jaar hebben
bereikt.

Art. 1: Zijn miniemen, zij die in de loop van het kalenderjaar, waarin het competitiejaar een aanvang
neemt, zes en zeven jaar worden, en die bij hun
affiliatie bij de KBKB de leeftijd van zes jaar hebben
bereikt.

Zijn pupillen, zij die in de loop van het kalenderjaar,
waarin het competitiejaar een aanvang neemt, acht
en negen jaar worden.

Zijn pupillen, zij die in de loop van het kalenderjaar,
waarin het competitiejaar een aanvang neemt, acht
en negen jaar worden.

Ook zij die echter tijdens het tweede semester van
het kalenderjaar de leeftijd van tien jaar bereiken,
behoren tot deze categorie en mogen aan de
speelgelegenheid blijven deelnemen gedurende het
eerste semester van het volgende kalenderjaar.

Ook zij die echter tijdens het tweede semester van
het kalenderjaar de leeftijd van tien jaar bereiken,
behoren tot deze categorie en mogen aan de
speelgelegenheid blijven deelnemen gedurende het
eerste semester van het volgende kalenderjaar.

Pupillen die in cadettenwedstrijden optreden,
moeten een geldige spelerslicentie kunnen voorleggen.

Miniemen of pupillen die in cadettenwedstrijden
optreden, moeten een geldige spelerslicentie kunnen
voorleggen.

Art. 2: Geen geaffilieerden onder de veertien jaar
mogen in seniorenwedstrijden optreden. Geen
geaffilieerden onder de twaalf jaar mogen in juniorenwedstrijden uitkomen. Geen geaffilieerden onder
de tien jaar mogen aan scholierenwedstrijden
deelnemen. Geen geaffilieerden onder de negen jaar
mogen aan cadettenwedstrijden deelnemen.

Art. 2: Geen geaffilieerden onder de tien jaar mogen
in senioren -, junioren - en scholierenwedstrijden
uitkomen. Geen geaffilieerden onder de negen jaar
mogen in cadettenwedstrijden uitkomen.

Het Comité Jeugdkorfbal kan voor bovenstaande
alinea, op vraag van een club, dispensatie verlenen.
Geen geaffilieerden onder de zestien jaar mogen in
1ste klassewedstrijden optreden.
Art. 3: De bij de invallerbepalingen vastgestelde
maxima zijn niet van toepassing voor het uitkomen in
cadetten - en scholierenwedstrijden.

Art. 3: De bij de invallerbepalingen vastgestelde
maxima zijn niet van toepassing voor het uitkomen in
cadetten - en scholierenwedstrijden.

Art. 4: Gespeeld wordt met een bal nr. 4. De omtrek
bedraagt 64-67 cm. Bij aanvang van een wedstrijd
mag het gewicht van de bal niet minder dan 325 g en
niet meer dan 375 g bedragen.

Art. 4: Gespeeld wordt met een bal nr. 4. De omtrek
bedraagt 64-67 cm. Bij aanvang van een wedstrijd
mag het gewicht van de bal niet minder dan 325 g en
niet meer dan 375 g bedragen.

NOOT: Teneinde de miniemen en pupillen met
korfbal vertrouwd te maken zal een speelvorm
worden toegepast, waarvan het beheer aan het
Comité Jeugdkorfbal wordt toevertrouwd.

NOOT: Teneinde de miniemen en pupillen met
korfbal vertrouwd te maken zal een speelvorm
worden toegepast, waarvan het beheer aan het
Comité Jeugdkorfbal wordt toevertrouwd.

Uitgiftedatum: 2018-06

Reglement van Wedstrijden

-- 48 van 50 --

Trefwoordenlijst
A
Achttal
terugtrekken
Assistent-Scheidsrechter
aanduiding
leeftijd
C
clubafgevaardigde
afwezig
leeftijd
taken
Clubkostuum
rugnummers
uniformiteit
Clubkostuum
rugnummers
jeugd
Coach
Comité voor Protesten
procedure
Comité Wedstrijdzaken
boeten
kwijtschelding
samenstelling
taken
Competitie
deelname beslissingswedstrijden
indeling
inschrijving
rangschikking
achttallen
vervalsing
spelerslijsten
verschuiving wedstrijden
Competitie
deelname
Competitie
deelname
Controletafel
D
Disciplinair Comité
Schorsing
Doping
bestrijding
disciplinaire maatregelen
informatie
rechtspraak
F
Forfait
niet opkomen
op voorhand
speelveld verlaten
G
Gele kaart
schorsing
uitzending
J
Jeugd
clubcostum
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34
7
13
14
14
14
14
40
39
40
20
24
24
6
6
6
37
29
29
34
36
18
30
4
29
15
10
5
5
5
5
32
31
32
10
10
11

nummers
coach
leeftijden
spelen in hogere achttallen
K
Kandidaat-scheidsrechters
Kleedkamers
L
Licenties
P
Ploegafgevaardigde
jeugd
leeftijd
taken
wie
Prijzen
Provinciale comités
R
Rugnummers
S
Scheidsrechters
aanduiding
afwezig
aanduiding
beoordelaars, begeleiders
Centrale
samenstelling en taken
indeling
kosten
verdeling
leeftijd
onbespeelbaarheid speelveld
protestmogelijkheid
te laat
vergoeding
aanmerkingen
Spelers
deelname beslissingswedstrijden
invallersbepalingen
uitzonderingen
kleding
leeftijdbeperking senioren
licenties
uitgestelde wedstrijden
valse naam
vervanging
Sportkeuring
Synthetische Velden
Schoeisel
T
Tegenwerpingen
palen, korven e.a.
Terrein
materialen
niet in orde
speelveld
V
Vertegenwoordigende achttallen
Verzekering
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40
20
16
16
7
31
19
20
20
20
20
20
23
6
40
8
8
7
7
7
12
7
10
9
10, 11
11
16
37
16
17
19
16
19
18
19
18
5
28
10
27
31
27
22
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activiteiten
W
Wangedrag
schorsing
speler, coach, ploeg- en clubafgevaardigde
44
uitzending
Wedstrijd
niet spelen
onderling akkoord
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4
10
10,
44

staken
overlast publiek
sancties
Wedstrijden
buitenlandse verenigingen
niet-aangesloten verenigingen
seriewedstrijden
verplichtingen ontvangende club
Wedstrijdformulier

11
32
4
4
4
27
26

34
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