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Briefwisseling betreffende VELDkorfbalcompetitie (uitgezonderd spelerswijzigingen, forfait op
voorhand en verschuiven wedstrijden) dient aan het secretariaat gericht te worden
(magda.huybrechts@korfbal.be).
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Voor alle informatie rond
1.2.3. Spelerswijzigingen
1.2.4. Wedstrijdformulieren
1.2.5. Aanvraag mand-shirtreclame
1.4. Onbespeelbaarheid der terreinen
1.5. Ongelijk en onvoltallig spelen 2de klasse
1.6. Uitslagencontrole
Bekerwedstrijden jeugd en senioren
verwijzen wij naar het programmaboekje veld 2016 – 2017.

AANPASSING 1.3.

WEDSTRIJDCONTROLE

1.3.1. FORFAIT
A. Forfait op voorhand met reden:
Telefonisch melden en bevestigen met e-mail aan:
Marina LOYENS, Jachthoornstraat 1, 2300 Turnhout
e-mail: marina.loyens@korfbal.be
tel.: 014 41 90 05
gsm: 0472 47 19 65
STEEDS in cc zetten andre.de.nijs@korfbal.be; gerda.mannaerts@korfbal.be
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 (zie art 97-1).
B.Forfait niet opkomen:
Forfaits gegeven minder dan 2 kalenderdagen voor aanvang van de wedstrijd:
De clubverantwoordelijke dient persoonlijk te zorgen voor :
 het verwittigen van de tegenpartij
 CWZ verwittigen: Marina Loyens marina.loyens@korfbal.be
 het verwittigen van het centraal scheidsrechterscomité van het niet opkomen
(tel.: Van Staey Joseph 0496 54 35 78)
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 (art 98-1).
De overtredende club kan twee punten in de rangschikking worden afgetrokken indien er moedwil,
voorbedachtheid of voordeel aan de gestelde daad is.
1.3.2. WIJZIGINGEN AAN GEPROGRAMEERDE WEDSTRIJDEN
Eerste achttallen hoogste reeks + U19 + U16 titelpolen 1ste klasse

-

CvW zal 6 weken voor aanvang van desbetreffende competitie of deelcompetitie, de
programmatie aan de clubs bezorgen (senioren).

PROGRAMMABOEKJE EINDRONDE VELD 2016 – 2017

PAGINA 3 VAN 9

-

Clubs kunnen, binnen de 3 weken, verschuivingen voor hun 1ste achttallen aanvragen.

-

Nadien zullen verschuivingen volgens art. 90-3 in onderling overleg
 enkel nog voor clubs met spelers die deelnemen aan Wereldkampioenschappen en
Europese kampioenschappen.
 in geval van heirkracht
toegestaan worden.

1.3.3. WEDSTRIJDVERSCHUIVINGEN IN ONDERLING AKKOORD
Kunnen alleen aanvaard worden indien de beide clubs hun toestemming doorsturen 5
kalenderdagen vóór de aanvang van de wedstrijd het daartoe bestemde formulier verzenden aan:
Marina Loyens, Jachthoornstraat 1, 2300 Turnhout
e-mail: marina.loyens@korfbal.be
tel.: 014 41 90 05
gsm: 0472 47 19 65
STEEDS in cc zetten andre.de.nijs@korfbal.be, gerda.mannaerts@korfbal.be

Wedstrijdverschuivingen in onderling akkoord U19 + U16 1 ste klasse (aanpassing):
- Om praktische redenen – nationale jeugdcompetitie – is het voor de U19 en U16 1ste klasse
(veld en zaal) niet mogelijk om een volledig wedstrijdprogramma 6 weken op voorhand te
bezorgen.
- Nadien zullen verschuivingen volgens art. 90-3 in onderling overleg enkel nog toegestaan worden:
 bij heirkracht
- Wedstrijdverschuivingen in onderling akkoord (Art. 90-3 Reglement van Wedstrijden)
aanvragen blijft mogelijk doch zal door het Comité voor Wedstrijdzaken zeer kritisch
bekeken worden.
Toelichting: aanvragen tot verdagen van wedstrijden, ingediend volgens de bepalingen van art. 9O
R/W 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 7.9.48).
Opgelet: enkel de nieuwe formulieren 2016 – 2017 die u werden bezorgd via de BM’s en te
downloaden via de website via de rubrieken (federatie – documenten - formulieren) zijn vanaf
heden te gebruiken.
Wedstrijdverschuivingen gewestelijken en 2de klasse jeugd:
Er is geen akkoord meer nodig van CvW om in onderling akkoord een wedstrijd te verschuiven. U
vult samen met de tegenpartij het formulier voor wedstrijdverschuivingen in en enkel het
exemplaar, ingevuld door beide partijen wordt doorgemaild naar Marina Loyens
(marina.loyens@korfbal.be). De wedstrijd moet wel binnen de 14 dagen na de effectief
geprogrammeerde datum gespeeld worden.

STEEDS in cc zetten andre.de.nijs@korfbal.be, gerda.mannaerts@korfbal.be
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1.3.4. HERPROGRAMMATIE
Indien door technische of organisatorische problemen de wedstrijden dienen hergeprogrammeerd te
worden kan dit aangevraagd worden (mits bijvoeging van officiële bewijstukken):
Marina Loyens, Jachthoornstraat 1, 2300 Turnhout
e-mail: marina.loyens@korfbal.be
tel.: 014 41 90 05
gsm: 0472 47 19 65
STEEDS in cc zetten andre.de.nijs@korfbal.be, gerda.mannaerts@korfbal.be

1.3.5. AUTOMATISCHE HERPROGRAMMATIE NA AFGELASTING
Jeugd 1e klasse:
Als een wedstrijd wegens weersomstandigheden of slechte staat van het veld wordt afgelast, wordt
de wedstrijd automatisch hergeprogrammeerd naar de eerstvolgende zaterdag/zondag. Met de vele
zaterdagwedstrijden in deze reeksen kan dit soms problemen geven en daarom kunnen de clubs
eventueel onderling afspreken om de wedstrijd op een midweekavond voorafgaand aan het weekend
te spelen.
Clubs kunnen eventueel bij een afgelasting onmiddellijk na de wedstrijd onderling een afspraak
maken over een andere datum, maar deze moet in ieder geval vóór de datum van de automatische
herprogrammering vallen.
OPMERKING
Het Comité Wedstrijdzaken kan steeds beslissingen nemen afwijkend van deze bepalingen, indien
dit nodig is voor het goede verloop van de competitie (Vb. meerdere blokken volledig afgelast,
velden onbeschikbaar van sommige verenigingen, enz.).
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1. EINDRONDE TOPKLASSE VELD
ART. 3. Promotie en degradatie:
3.1.Promotie naar Topklasse afdeling A.
De, op het einde van de competitie van afdeling B, volgens in art. 2.4 van onderhavige
regeling bepaald aantal, hoogst geplaatste achttallen, komen in aanmerking voor
promotie naar afdeling A of behoud in zijn afdeling volgens volgende regeling:
3.1.1. het eerst gerangschikte achttal van afdeling B promoveert naar de afdeling A;
3.1.2. het 2de gerangschikte achttal van afdeling B promoveert indien het winnaar is
van de beslissingswedstrijd tegen het voorlaatst gerangschikte achttal van afdeling A;
3.1.3. het voorlaatst gerangschikte achttal van afdeling A behoudt zijn plaats indien
het winnaar is van de beslissingswedstrijd tegen het 2de gerangschikte achttal
van afdeling B.
3.2.Degradatie uit Topklasse afdeling A.
De, op het einde van de competitie van afdeling A, volgens in art. 2-4 van onderhavige
regeling bepaald aantal, laagst geplaatste achttallen, komen in aanmerking voor
degradatie naar afdeling B:
3.1.1. het laagst gerangschikte achttal degradeert naar afdeling B;
3.1.2. het voorlaatst gerangschikte achttal van afdeling A degradeert indien het
verliezer is van de beslissingswedstrijd tegen het 2de gerangschikte achttal van
afdeling B;
3.3.Promotie naar Topklasse afdeling B.
De, op het einde van de competitie van Hoofdklasse (veld), volgens in art. 2-4 van de
Competitiestructuur Hoofdklasse (veld) bepaald aantal, hoogst geplaatste achttallen van
afdeling A promoveren naar Topklasse afdeling B.
3.4.Degradatie uit Topklasse afdeling B.
De, op het einde van de competitie van afdeling B, volgens in art. 2-4 van onderhavige
regeling bepaald aantal, laagst geplaatste achttallen, degraderen naar Hoofdklasse
(veld) afdeling A.

ART. 4. Degradatiewedstrijd:
4.1. De beslissingswedstrijd om degradatie worden gespeeld met inachtneming van Reglement
van Wedstrijden art. 111-6 en volgenden, de toelichting en de hiernavolgende bepalingen,
tussen het voorlaatst gerangschikte achttal van afdeling A tegen het 2de gerangschikte achttal
van afdeling B;
4.2. De wedstrijd wordt gespeeld op het terrein van het voorlaatst gerangschikte achttal van
afdeling A dat eveneens als ontvangende partij wordt beschouwd.
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ART. 5.Kampioenschappen:
5.1. Topklasse afdeling A.
5.1.1. Alle wedstrijden om het kampioenschap worden gespeeld met inachtneming van
Reglement van Wedstrijden art. 111-6 en volgenden, de toelichting en de hiernavolgende
bepalingen:
5.1.1.1. het 1ste gerangschikte achttal tegen het 4de gerangschikte achttal (halve finale);
5.1.1.2. het 2de gerangschikte achttal tegen het 3de gerangschikte achttal (halve finale);
5.1.1.3. de wedstrijden onder 5.1.1.1 en 5.1.1.2 van onderhavige regeling worden gespeeld op het
terrein van het hoogst gerangschikte achttal dat eveneens als ontvangende partij wordt beschouwd.
5.1.2. De winnaars van de wedstrijden onder 5.1.1.1 en 5.1.1.2 van onderhavige regeling spelen een
finale op neutraal terrein rekening houdende met volgende bepalingen:
5.1.2.1. het Comité Wedstrijdzaken wijst het terrein aan waarop de te spelen wedstrijd zal
plaatsvinden;
5.1.2.2. elke finalist bezorgt onder gesloten omslag aan de bondsafgevaardigde, uiterlijk 30
minuten voor aanvang van de wedstrijd :
a. een ingevuld wedstrijdformulier met vermelding van de spelers die de
wedstrijd zullen aanvangen;
b. de beginopstelling van hun respectievelijke aanval;
5.1.2.3. om te bepalen wie ontvangende partij is, wordt getost. De winnaar van de toss bepaalt wie
van beide als ontvangende partij aantreedt. Deze laatste heeft de beginuitworp en kiest de korf
waarin het voor de rust zal doelen;
5.1.2.4. de winnaar van deze finale is Kampioen van België.
5.2. Topklasse afdeling B
Het eerst gerangschikte achttal is kampioen van de gehele afdeling.

2. EINDRONDE HOOFDKLASSE
ART. 3. Promotie en degradatie
3.1. Promotie naar Topklasse.
De, op het einde van de competitie van hoofdklasse, volgens in art. 2-4 van onderhavige regeling
bepaald aantal, hoogst geplaatste achttallen van afdeling A, promoveert naar Topklasse.
3.2. Promotie binnen de hoofdklasse.
De, op het einde van de competitie, van afdeling B en lager, volgens in art. 2-4 van onderhavige
regeling bepaald aantal, hoogst geplaatste achttallen promoveren naar de onmiddellijk hogere
afdeling.
3.3. Degradatie binnen de hoofdklasse.
De, op het einde van de competitie, van alle afdelingen behoudens de laagste, volgens in art. 2-4
van onderhavige regeling bepaald aantal, laagst geplaatste achttallen degraderen naar de
onmiddellijk lagere afdeling.
3.4. Degradatie uit laagste afdeling van de hoofdklasse.
Op het einde van de competitie van de laagste afdeling degraderen de, volgens in art. 2-4 van
onderhavige regeling bepaald aantal, laagst geplaatste achttallen, naar de overgangsklasse veld.
ART. 4. Kampioenschappen
4.1. De, op het einde van de competitie, eerst geplaatste achttallen zijn kampioen van hun
afdeling.
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3. EINDRONDE OVERGANGSKLASSE
ART. 4. Promotie
4.1. In geval van één afdeling.
Op het einde van de competitie promoveren de, volgens in art. 2-3 van onderhavige regeling
bepaald aantal, hoogst geplaatste achttallen naar de laagste afdeling van de hoofdklasse.
4.2. In geval van twee afdelingen.
Op het einde van de competitie promoveren de, volgens in art. 2-3 van onderhavige regeling
bepaald aantal, hoogst geplaatste achttallen, evenredig verdeeld over beide afdelingen,
naar de laagste afdeling van de hoofdklasse.
4.3. Ingeval van meer dan twee afdelingen.
De Raad van Bestuur bepaalt, op voordracht van het Comité Wedstrijdzaken, op welke wijze
promotie naar de laagste afdeling van de hoofdklasse, zal bepaald worden.

4. EINDRONDE GEWESTELIJKE REEKS
ART. 3. Competitie
3-1. De competitie vangt aan volgens de bepalingen van art. 3 Reglement van Wedstrijden.
3-2. De punten worden toegekend volgens de bepalingen van art. 111-3 Reglement van Wedstrijden.
3-3. Op het einde van de volledige competitie worden de achttallen van elke afdeling gerangschikt
rekening houdende de bepalingen van art. 111-4 en art. 111-5 Reglement van Wedstrijden.
3-4. Het achttal dat, eerst gerangschikt is volgens de bepalingen van art. 3-3 van onderhavige
regeling, is kampioen der klasse.
3-5. Promotie en degradatie is niet van toepassing in de gewestelijke reeks.

5. EINDRONDE 1STE KLASSE JEUGDREEKSEN
ART. 5. Eindronde
5.1. Op basis van de eindrangschikking van de voorronde worden de achttallen van elke afdeling
opnieuw ingedeeld. De afdelingen A en B zijn de titelpolen. De afdelingen C t/m F zijn de
groeipolen.
5.1.1. De 1ste en de 2de gerangschikte achttallen van elke titelpool uit de voorronde worden
volgens volgend schema in de afdelingen A en B ingedeeld, hierbij is art. 87-4 Reglement van
Wedstrijden niet van toepassing:
Afd A
1ste A
1ste C
2de B
2de D

Afd B
1ste B
1ste D
2de A
2de C

5.1.2. De 3de gerangschikte achttallen van elke titelpool uit de voorronde en de 1ste en de 2de
gerangschikte achttallen van elke groeipool uit de voorronde worden in de afdelingen C en D van de
eindronde ingedeeld. De 4de gerangschikte achttallen van elke titelpool uit de voorronde en de 3de
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en 4de gerangschikte achttallen uit elke groeipolen uit de voorronde worden in de afdelingen E en F
van de eindronde ingedeeld.
Dit volgens onderstaand schema, hierbij is art. 87-4 Reglement van Wedstrijden niet van toepassing:
Afd C
3de A
3de C
1ste E
2de F

Afd D
3de B
3de D
1ste F
2de E

Afd E
4de A
4de C
3de E
4de F

Afd F
4de B
4de D
3de F
4de E

5.2. Op het einde van de eindronde worden de achttallen gerangschikt rekening houdende met de
bepalingen van art. 111-4 en 111-5 Reglement van Wedstrijden. De rangschikking der afdelingen A &
B op het einde van de eindronde is bepalend voor de deelname aan wedstrijden om het
kampioenschap van België.
5.3. Finalewedstrijd:
5.3.1. Om het kampioenschap van België spelen de na de eindronde eerst gerangschikte achttallen
van afdeling A & B één finalewedstrijd, rekening gehouden met de bepalingen van art. 111- 6, 111-7
en 111-8 Reglement van Wedstrijden.
5.3.2. Het Comité Wedstrijdzaken wijst, bij voorkeur een neutraal terrein aan waarop de finale zal
plaatsvinden.
5.4. Voor de onder 5.3. van onderhavige regeling bepaalde wedstrijd gelden volgende bepalingen.
Elke finalist bezorgt onder gesloten omslag aan de bondsafgevaardigde uiterlijk 30 minuten voor
aanvang van de wedstrijd:
5.4.1. Een ingevuld wedstrijdformulier met vermelding van de spelers die de wedstrijd zullen
aanvangen.
5.4.2. De beginopstelling van hun respectievelijke aanval. Om te bepalen wie ontvangende partij is,
wordt getost. De winnaar van de toss bepaalt wie van beide als ontvangende partij aantreedt. Deze
laatste heeft de beginuitworp en kiest de korf waarin het voor de rust zal doelen.
5.5. De winnaar van deze finale is Kampioen van België van de desbetreffende jeugdreeks.

5. EINDRONDE LAGERE REEKSEN JEUGD
ART. 4. Eindronde 2de klasse:
4.1. Op basis van de voorronde, en na evaluatie door het Comité voor Jeugdkorfbal, worden de
achttallen van de 2de klasse opnieuw ingedeeld.

DATA FINALEWEDSTRIJDEN
29/4: Finales Jeugdbekers (Temse)
01/5: Finale Beker van België (AKC)
20/5: Finales Jeugd – U12, U14, U16 (Catba)
21/5: Runner Up Topklasse (wordt gespeeld op het terrein van het voorlaatst gerangschikte achttal
van afdeling A)
21/5: Halve finales Topklasse (bij de hoogst geklasseerde ploeg)
28/5: Finale U19 (Sikopi)
28/5: Finale Topklasse (Sikopi)
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