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Hiernavermelde INLICHTINGEN zijn noodzakelijkerwijze zeer verkort: derhalve wordt voor de bindende
teksten verwezen naar de betreffende artikels van het Huishoudelijk Reglement (HR), het Reglement
van Wedstrijden (RvW) of de desbetreffende Competitiestructuur.

AANSLUITING EN ONTSLAG
AANSLUITING ALS GEAFFILIEERDE (SPELER)
De aansluitingskaarten als geaffilieerde moeten (samen met het medisch attest en een recente
pasfoto) gestuurd worden naar het Bondsbureau KBKB, Gabriël Vervoortstraat 4, 2100 Deurne.
Aan wedstrijden mogen slechts die spelers deelnemen, die door hun club als geaffilieerden werden
opgegeven en als zodanig op de lijsten van de K.B.K.B. werden ingeschreven, en waarvoor een geldige
spelerslicentie werd afgeleverd. Affiliaties van ontslagnemende spelers/sters (op basis decreet) kunnen
ten vroegste verricht worden op 1 juli.

AANSLUITING ALS RECREANT
De aansluitingskaarten als recreant moeten (samen met het medisch attest en een recente pasfoto)
gestuurd worden naar het Bondsbureau KBKB, Gabriël Vervoortstraat 4, 2100 Deurne.
Aan de speelgelegenheid recreanten mogen slechts spelers deelnemen die door hun club als recreant
werden opgegeven en als zodanig op de lijsten van de K.B.K.B. werden ingeschreven, en waarvoor een
geldige recreantenlicentie werd afgeleverd.
Geaffilieerden die niet aan de reguliere competitie deelnemen kunnen eveneens aan de
speelgelegenheid voor recreanten deelnemen. Geaffilieerden die in het laagste seniorenachttal
uitkomen kunnen eveneens, sporadisch en ter aanvulling, deelnemen.

ONTSLAGREGELING
De inschrijvingen van de geaffilieerde op de lijsten van de Koninklijke Belgische Korfbalbond, Vlaamse
Liga, vzw neemt een einde door:
Ontslag door schrapping op de ledenlijst door de club :
- deze schrappingen gebeuren door de clubsecretaris vóór 30 juni aan het bondssecretariaat op de
daartoe beschikbaar gestelde lijsten.
Ontslag door beëindiging van de overeenkomst die bestaat tussen de geaffilieerde en zijn club (hierna
genoemd : ontslag)
- dit geschiedt door te handelen volgens de decretale bepalingen terzake of in gemeenschappelijk
akkoord tussen beide partijen.
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a) op basis van het decreet: door tussen 1 mei en 31 mei een ter post aangetekend ontslagschrijven aan
het clubsecretariaat en het bondssecretariaat te zenden. De poststempel geldt als bewijs van
verzending.
De ontvangen ontslagaanvragen worden in de eerstvolgende bestuurlijke mededelingen, na 31 mei,
gepubliceerd en via de website van de K.B.K.B. kenbaar gemaakt.
De clubs kunnen, op straf van nietigheid, binnen een termijn van veertien kalenderdagen en door
middel van een ter post aangetekend schrijven, aan het bondssecretariaat, de ontslagaanvraag
betwisten indien deze niet aan de decretale vereisten voldoet.
De betwiste ontslagaanvragen, die aan het Comité Affiliaties worden overgemaakt, worden in de
eerstvolgende bestuurlijke mededelingen gepubliceerd en aan de betrokken geaffilieerde ter kennis
gebracht.
Het Comité Affiliaties beslist over de rechtsgeldigheid van de ontslagaanvragen.
b) In gemeenschappelijk akkoord: door binnen de acht kalenderdagen het origineel van het akkoord,
degelijk ondertekend en gedateerd door de betrokken partijen, samen met de spelerslicentie van de
geaffilieerde, met een per post aangetekende zending aan het bondssecretariaat te zenden.
Het Comité Affiliaties beslist over de rechtsgeldigheid van de betwiste ontslagaanvragen. De betaling
van enige vergoeding onder welke vorm of benaming dan ook, bij de regelmatige beëindiging van een
overeenkomst tussen de geaffilieerde en zijn club, naar aanleiding van of gekoppeld aan de overgang
van de geaffilieerde naar een andere club, is verboden. Het bondssecretariaat moet, op vraag van de
club of geaffilieerde, de nodige gegevens verstrekken over de te volgen handelswijze.
c) door uitsluiting
d) door overlijden

COMITÉ AFFILIATIES
Dit comité bestaat uit tenminste vijf leden benoemd door de Raad van Bestuur. De voorzitter wordt
aangeduid door de Raad van Bestuur. Geen van de leden mag noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks
betrokken zijn.
- Het comité doet uitspraak over klachten vanwege clubs en geaffilieerden betreffende het niet
naleven van de ontslagregeling.
- Beroep tegen de uitspraak van het comité geschiedt binnen de tien kalenderdagen met een per post
aangetekend schrijven aan het bondssecretariaat.
BETALINGEN
Uitsluitend op rekeningnummer IBAN nr.: BE71 0680 6134 7069 – BIC Code: GKCCBEBB op naam van
Koninklijke Belgische Korfbalbond, p/a Gabriël Vervoortstraat 4, 2100 Deurne (zie penningmeester).
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BIBLIOTHEEK
Kan, na voorafgaandelijke afspraak, geraadpleegd worden in het bondsgebouw.
Contact: Promotie - Tel. bureel: 03 366 20 35
E-mail: promotie-recreatie@korfbal.be

BRIEFWISSELING
BONDSSECRETARIAAT
aan het bondsbureau K.B.K.B., Gabriël Vervoortstraat 4, 2100 Deurne:
- alle briefwisseling bestemd voor de Raad van Bestuur
- inschrijvingen ploegen (met afschrift aan het secretariaat van het Comité voor Wedstrijdzaken)
- adreswijzigingen
- licenties, medische attesten en affiliatiekaarten
- vóór 30 juni de ledenlijst(en) waarop de nodige schrappingen voor het nieuwe competitiejaar kunnen
gebeuren
- afschrift ontslagaanvraag, aangetekend

COMITE VOOR WEDSTRIJDZAKEN

Magda Huybrechts, secretaris, Poverstraat 16, 3150 Haacht:
-

alles betreffende competities (veld en zaal) (uitgezonderd spelerswijzigingen, forfait op voorhand
en verschuiven wedstrijden)
aanvragen tornooien en deelname buitenlandse wedstrijden of tornooien (ook voor recreatie)
lijst van personen met gsm-nummer voor uitslagencentrale
aanvraag mand- en shirtreclame (ook naar bondsbureau)

Leonard De Bruyn, E. Vanderveldestraat 13, 2850 Boom:
-

wedstrijdformulieren van senioren
spelerslijsten senioren
wedstrijdformulieren bekerwedstrijden senioren
spelerswijzigingen senioren
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Marina Loyens, Jachthoornstraat 1, 2300 Turnhout

-

forfait op voorhand
terugtrekking ploegen
wedstrijdprogrammatie veld en zaal (alle reeksen)
wijzigingen aan geprogrammeerde wedstrijden
aanvraag tot verschuiving van wedstrijden

Johan Gyselinck, Vredestraat 84 A, 9050 Gentbrugge
-

wedstrijdformulieren van jeugd
spelerslijsten jeugd

Noot:
-

De originele wedstrijdformulieren dienen uiterlijk de derde werkdag na afloop van de wedstrijd in
het bezit te zijn van de hierboven vermelde medewerkers van het Comité voor Wedstrijdzaken.
Enkel bij algemene afgelasting en forfait op voorhand dienen geen formulieren verzonden te
worden.

COMITE VOOR JEUGDKORFBAL
Lambrecht Dirk, Poperingestraat 68, 9000 Gent
- alle vragen voor dispensatie in jeugdreeksen

JEUGDBEKERS
Wedstrijdformulieren aan de inrichtende clubs van:
U10
U12
U14
U16
U19

: Voorwaarts
: Borgerhout/GW
: Temse
: Sikopi
: Spartacus
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DATA ( REGLEMENTAIR BELANGRIJK )
-

Op 01/01:
aanvang maatschappelijk jaar (Statuten art. 16).

-

Vóór 01/03:
wisselbekers van 1e klasse senioren veld en zaal en BVB senioren terugbezorgen aan de Raad van
Bestuur

-

In maart:
Jaarlijkse Algemene Vergadering (HR art. 54).

-

Tussen 1/5 en 31/5:
ontslagperiode (Decreet Vlaamse Gemeenschap 24/07/1996, M.B. 08-06-1999 en HR art. 15).

-

Vóór 15/06:
inschrijving competitie bij de Raad van Bestuur (RvW art. 87)

-

Tussen 01/06 en 15/06:
verzetstermijn tegen ontslag als club (HR art. 15).

-

Vóór 30/06:
verbeterde lijst van geaffilieerden, adherenten en recreanten terugsturen naar het
bondssecretariaat (HR art. 13, art. 18 en art. 21).

-

Op 30/06:
einde competitiejaar (Statuten art. 16).

-

Op 01/07:
begin competitiejaar (Statuten art. 16).

-

Vóór 15/08:
spelerslijsten opsturen naar het Comité voor Wedstrijdzaken (RvW art. 47).

-

Vóór 01/09:
Inschrijving zaalcompetitie bij de Raad van Bestuur en opgave van zaaldata en uren bij Comité voor
Wedstrijdzaken (RvW art.87).

-

Vóór 01/10:
voorstellen tot reglementswijzigingen voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering (HR art. 54).

-

Op 31/12:
einde maatschappelijk jaar (Statuten art. 16)
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DOPING
De Raad van Bestuur draagt zorg voor het naleven en doen naleven van de verplichtingen inzake medisch verantwoorde sportbeoefening ingevolge het decreet van 13 juli 2007, inzonder 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.
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.” (RvW art. 5)
Dopingbestrijding bij controle en rechtspraak door de Vlaamse Gemeenschap (RvW art. 7)
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.

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
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.
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 adherent of recreant of
individueel lid’ en dit voor de totale duur van de uitsluiting.
De Raad van Bestuur zal desgevallend rekening houden met de opschortingtermijnen ingevolge verzet
of beroep op voorwaarde dat de gesanctioneerde een kopie van zijn verzet of beroep aangetekend aan
het bondssecretariaat heeft laten geworden.
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SCHEIDSRECHTERS
AFMELDEN
Voor alle reeksen afbellen naar:
Anny Blyweert, G. De Smetlaan 59, 2630 Aartselaar
Tel.: 03 887 74 06 – Gsm: 0477 28 84 68
Jozef Van Staey, Winterkoningstraat 49, 2170 Merksem
Tel.: 03 647 13 25 – Gsm: 0496 54 35 78

Toelichtingen:
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 gewone geaffilieerde bij de K.B.K.B. is
die de leiding van de wedstrijd heeft moeten nemen (vergadering R.v.B 2/8/1941).

VERPLAATSINGSKOSTEN
Voor alle wedstrijden heeft de scheidsrechter recht op terugbetaling van zijn reiskosten (2 de klasse) of
een vergoeding van € 0.20 per km voor het gebruik van een eigen vervoermiddel (effectief afgelegde
km tussen de woonplaats en het speelveld/sporthal en terug). Deze vergoeding geldt echter niet voor
de gelegenheidscheidsrechters.

VOORKEURSRECHT BIJ AFWEZIGHEID VAN EEN OFFICIEEL AANGEDUIDE SCHEIDSRECHTER (RvW 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) volgens onderstaande lijst :
1. een neutraal scheidsrechter klasse A gekozen door de ontvangende club;
2. een neutraal scheidsrechter klasse A gekozen door de bezoekende club;
3. een scheidsrechter klasse A gekozen door de ontvangende club;
4. een scheidsrechter klasse A gekozen door de bezoekende club;
5. een neutraal kandidaat-scheidsrechter A gekozen door de ontvangende club;
6. een neutraal kandidaat-scheidsrechter A gekozen door de bezoekende club;
7. een kandidaat-scheidsrechter A gekozen door de ontvangende club;
8. een kandidaat-scheidsrechter A gekozen door de bezoekende club;
9. een neutraal scheidsrechter klasse B gekozen door de ontvangende club;
10. een neutraal scheidsrechter klasse B gekozen door de bezoekende club;
11. een scheidsrechter klasse B gekozen door de ontvangende club;
12. een scheidsrechter klasse B gekozen door de bezoekende club;
13. een neutraal kandidaat-scheidsrechter B gekozen door de ontvangende club;
14. een neutraal kandidaat-scheidsrechter B gekozen door de bezoekende club;
15. een kandidaat-scheidsrechter B gekozen door de ontvangende club;
16. een kandidaat-scheidsrechter B gekozen door de bezoekende club;
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

een
een
een
een
een
een
een
een
een
een
een
een
een
een
een
een
een
een
een
een

neutraal scheidsrechter klasse C gekozen door de ontvangende club;
neutraal scheidsrechter klasse C gekozen door de bezoekende club;
scheidsrechter klasse C gekozen door de ontvangende club;
scheidsrechter klasse C gekozen door de bezoekende club;
neutraal kandidaat-scheidsrechter C gekozen door de ontvangende club;
neutraal kandidaat-scheidsrechter C gekozen door de bezoekende club;
kandidaat-scheidsrechter C gekozen door de ontvangende club;
kandidaat-scheidsrechter C gekozen door de bezoekende club;
neutraal scheidsrechter D gekozen door de ontvangende club;
neutraal scheidsrechter D gekozen door de bezoekende club;
scheidsrechter D gekozen door de ontvangende club;
scheidsrechter D gekozen door de bezoekende club;
neutraal kandidaat-scheidsrechter D gekozen door de ontvangende club;
neutraal kandidaat-scheidsrechter D gekozen door de bezoekende club;
kandidaat-scheidsrechter D gekozen door de ontvangende club;
kandidaat-scheidsrechter D gekozen door de bezoekende club;
neutraal geaffilieerde bij de K.B.K.B. gekozen door de ontvangende club;
neutraal geaffilieerde bij de K.B.K.B. gekozen door de bezoekende club;
geaffilieerde bij de K.B.K.B. gekozen door de ontvangende club;
geaffilieerde bij de K.B.K.B. gekozen door de bezoekende club.

Voor wedstrijden van 2de gewestelijke klasse en in de jeugdreeksen vanaf 2 de klasse en lager:
een neutraal recreant bij de K.B.K.B. gekozen door de ontvangende club;
een neutraal recreant bij de K.B.K.B. gekozen door de bezoekende club;
een recreant bij de K.B.K.B. gekozen door de ontvangende club;
een recreant bij de K.B.K.B. gekozen door de bezoekende club.
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.
37.
38.
39.
40.

18-2

18-3

18-4

18-5

TORNOOIEN
De toelating voor het inrichten van seriewedstrijden is te vragen aan het Comité voor Wedstrijdzaken.
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VERTEGENWOORDIGINGEN
De Raad van Bestuur zal zich zo mogelijk en indien hij daartoe ten minste vier weken op voorhand een
uitnodiging ontvangt, door de voorzitter, door een ander lid van de Raad van Bestuur of door de
voorzitter van één van zijn comités doen vertegenwoordigen op volgende door verenigingen
georganiseerde activiteiten :
- Organisaties/festiviteiten die als hoofdactiviteit dienen te worden beschouwd in het kader van
jubileumvieringen ter gelegenheid van hun 10-25-50-75 en 100-jarig bestaan.
- Wedstrijden, tornooien en andere sportieve organisaties, gehouden onder auspiciën van de K.B.K.B.
- Opening van nieuwe accommodaties en ingebruikname van nieuwe speelvelden.
- Kampioenenvieringen van nationale reeksen voor zover het een kampioenstitel betreft, behaald door
het fanionteam.

VERZEKERINGEN
Collectieve sportverzekering
Polisnummer ARENA : 1.115.754 A
Inzake niet-leden die deelnemen aan promotionele activiteiten:
Polisnummer ARENA : 1.115.754 B
N.V. ARENA, Tweekerkenstraat 14, 1000 Brussel
www.arena-nv.be
Tel.: 02 512 03 04
Fax: 02 512 70 94
E-mail: arena@arena-nv.be
Wat te doen in geval van ongeval:
1. De verzekerde kwetst zich tijdens een activiteit.
2. De club/federatie voorziet een ongevalformulier.
3. Met het ongevalformulier gaat u naar de dokter, die het medisch getuigschrift dient in te vullen.
4. Stuur het ongevalsaangifteformulier samen met de eventuele reeds ontvangen originele
onkostennota’s (verschilstaten die U ontvangt van/aanvraagt bij uw mutualiteit, …) en verslagen
op naar: N.V. ARENA, Tweekerkenstraat 14, 1000 Brussel.
5. Eens de verzekeringsmaatschappij de documenten heeft ontvangen zendt ARENA u binnen de vijf
dagen een ontvangstmelding met alle nodige informatie en uw dossiernummer.
6. Alle bijkomende onkostennota’s kan u best onmiddellijk overmaken zodat de
verzekeringsmaatschappij – als het dossier volledig is – tot vergoeding kunnen overgaan.
7. U dient de maatschappij onmiddellijk de ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces te
melden om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen.
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WEDSTRIJDEN
AANVANGSTIJD
Het Comité voor Wedstrijdzaken wijzigt dit op verzoek van een vereniging, vergezeld van de
toestemming van de tegenpartij, ingediend minstens twee kalenderdagen vóór het vastgestelde
aanvangsuur (RvW art. 92).

AANVANGSTIJD VELD BIJ VERRE VERPLAATSINGEN
Bij wedstrijden waarbij, voor de bezoekende clubs, een verre verplaatsing noodzakelijk is, kan de
scheidsrechter, indien er naar zijn oordeel buitengewone omstandigheden zijn, de uitwerking van RvW
art. 98-2 opschorten waarbij het aanvangsuur van de te spelen wedstrijd wordt verlaat.
De scheidsrechter deelt, ten laatste op het aangewezen aanvangsuur, aan de clubafgevaardigde van de
ontvangende club zijn beslissing en de duur van de opschorting mee.
De duur van de opschorting kan nooit langer zijn dan 15 minuten.
Het aanvangsuur van de nadien geprogrammeerde veldwedstrijden kan met een gelijke duur verlaat
worden.

WEDSTRIJDFORMULIEREN
Blanco wedstrijdformulieren zijn beschikbaar via de website www.korfbal.be (beslissing RvB
16/08/2005)

AFMETINGEN SPEELVELDEN (BAV 24/04/2010)
-

Senioren/U19/U16/U14/U12
U10
U8
Korfbal4 / U12 en U14

40
30
20
15

m
m
m
m

x 20 m
x 15 m
x 20 m
X 30 m

Opgelet ! Voor alle nationale eerste seniorenploegen en nationale jeugdreeksen 1 e klasse dient een
strook ter breedte van tenminste 2 meter afgebakend te worden (spelregels par. 1.1 toelichting) + 1
meter extra rond de reservebanken (RvW art. 85-7).
CLUBKLEUREN
Wordt, ter beoordeling door de scheidsrechter, hetzelfde of bijna hetzelfde clubkostuum gedragen
door de clubs welke tegen elkaar spelen, dan dient de bezoekende club in een ander clubkostuum aan
te treden duidelijk verschillend van de ontvangende club (RvW art. 125).
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INVALLERSBEPALING
Geen geaffilieerden onder de 9 jaar mogen aan wedstrijden U14 of U12 deelnemen.
Geen geaffilieerden onder de 10 jaar mogen aan wedstrijden U16 optreden.
Geen geaffilieerden onder de 12 jaar mogen aan wedstrijden U19 optreden.
Geen geaffilieerden onder de 14 jaar mogen in seniorenwedstrijden optreden.
Het Comité voor Jeugdkorfbal kan voor bovenstaande, op aanvraag van de club, dispensatie verlenen.
Geen geaffilieerden onder de 16 jaar mogen in wedstrijden in de hoogste klasse van de hoogste reeks
uitkomen (RvW art. 40). Het Comité voor Jeugdkorfbal kan, op vraag van de club, dispensatie verlenen.
Spelers uit hogere achttallen mogen gedurende het lopende competitiejaar niet in een lager achttal
uitkomen, behoudens dispensatie door het Comité voor Wedstrijdzaken of Comité voor Jeugdkorfbal
indien het jeugdleden en/of jeugdreeksen betreft (RvW art. 41).
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 RvW art.
42-3 van kracht is, zijnde 1 speler en 1 speelster per ingeschreven achttal. (RvW art. 43).

LEEFTIJDSGRENZEN
zij die in de loop van het kalenderjaar, waarin het competitiejaar een aanvang neemt
-

U19 : 16, 17 en 18 jaar (geboren in 1997 – 1998 – 1999)
U16 : 14 of 15 jaar (geboren in 2000 – 2001)
U14 : 12 of 13 jaar (geboren in 2002 – 2003)
U12 : 10 of 11 jaar (geboren in 2004 – 2005)
U10 : 8 of 9 jaar (geboren in 2006 – 2007)
U8 : 6 of 7 jaar (geboren in 2008 – 2009)
U6 : - 6 jaar (geboren in 2010 en later)

SPELERSLICENTIE
Aan de bondswedstrijden mogen slechts die spelers deelnemen, die door hun club als geaffilieerden
werden opgegeven en als zodanig op de lijsten van de K.B.K.B. werden ingeschreven en waarvoor een
geldige spelerslicentie werd afgeleverd.
Vóór aanvang van de wedstrijd melden de spelers en eventuele voorziene invallers zich bij de
scheidsrechter. De scheidsrechter controleert of de spelerslicenties overeenstemmen. Deze controles
gebeuren in aanwezigheid van beide ploegafgevaardigden. Een speler, wiens spelerslicentie niet kan
worden voorgelegd, mag aan de wedstrijd deelnemen mits het voorleggen van een geldig
identiteitsbewijs (identiteitskaart, internationaal rijbewijs of door de bevoegde overheid afgeleverd
bewijs van diefstal (RvW art. 50-4)). Er dient dan wel een boete van 50 K betaald te worden door de
vereniging waarbij deze speler/ster aangesloten is (RvW art. 50-5).
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9 jarigen die optreden in U12 wedstrijden, moeten een geldige spelerslicentie kunnen voorleggen of
een door het bondsbureau afgeleverde kopie (boete 50K) (RvW art. 50).

WEDSTRIJDCOMMISSARIS
- Voor alle wedstrijden: Anny Blyweert (tel.: 03 887 74 06)

TIME OUT & WISSELS: Jeugd 1ste kl A-F, en Senioren alle 1ste ploegen
Het is de coach die het rode bord met witte "T" bij aanvraag van een time-out toont, en het groene
bord met witte horizontale tegengestelde pijlen bij aankondiging van een spelersvervanging.
Ieder team zorgt voor zijn eigen borden, dewelke werden ter beschikking gesteld door het Comité voor
Wedstrijdzaken.
UITSLAGENCENTRALE
De ontvangende club is verplicht de uitslagen der competitiewedstrijden van de eerste achttallen per
SMS mede te delen op het nummer 0472 83 05 15 tussen 17u00 en 17u45.
Te laat – onjuist – onvolledig en/of niet mededelen wordt met € 50 beboet.
De ontvangende club is verplicht de uitslagen van alle andere competitiewedstrijden mede te delen
vóór 9u00 van de daaropvolgende dag via de inputprocedure met de login van de club op de website
http://www.korfbal.be
Te laat – onjuist – onvolledig en/of niet mededelen wordt met € 50 beboet.
Speciale codes voor het inbrengen van de uitgestelde, geschorste, stilgelegde en afgelaste
wedstrijden: 95-95 is stilgelegd, 96-96 is geschorst, 97-97 is uitgesteld en 98-98 is afgelast.
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UITSTELLEN VAN WEDSTRIJDEN
Het Comité voor Wedstrijdzaken kan een wedstrijd verschuiven indien beide clubs hun toestemming
doorsturen vijf kalenderdagen vóór de aanvang van de wedstrijd op het daartoe bestemde formulier
met vermelding van gegronde redenen, waarbij het normale verloop van de competitie niet in het
gedrang mag gebracht worden (RvW art. 90).
Wedstrijdverschuivingen in onderling akkoord (Art. 90-3 Reglement van Wedstrijden)
Volgende werkwijze wordt toegepast op alle 1ste achttallen van alle klassen in de hoogste reeks veld
en zaal. Voor de U19 zal deze regeling gelden voor de 1ste klasse veld titelpolen en 1ste klasse zaal
(zie onderstaand wedstrijdverschuivingen in onderling akkoord U19).
Het Comité voor Wedstrijdzaken zal, voor de hoogste reeks, een volledige programmatie opmaken en
deze, uiterlijk 6 weken voor aanvang van de desbetreffende deelcompetitie, aan de deelnemende
clubs bezorgen.
Clubs kunnen, binnen de 3 weken, verschuivingen voor hun 1ste achttallen aanvragen.
Nadien zullen verschuivingen volgens art. 90-3 Reglement van Wedstrijden (onderling akkoord) nog
enkel toegestaan worden aan achttallen die spelers leveren voor World Games,
Wereldkampioenschappen, Europese kampioenschappen, ingeval van - naar het oordeel van het Comité
voor Wedstrijdzaken - heirkracht en in die gevallen waar het Reglement van Wedstrijden in voorziet.
Wedstrijdverschuivingen in onderling akkoord U19.
Om praktische redenen – nationale jeugdcompetitie – is het voor de U19 1ste klasse (veld en zaal) niet
mogelijk om een volledig wedstrijdprogramma 6 weken op voorhand te bezorgen.
Wedstrijdverschuivingen in onderling akkoord (art. 90-3 Reglement van Wedstrijden) aanvragen blijft
uiteraard mogelijk doch zal door het Comité voor Wedstrijdzaken kritisch bekeken worden.

VERPLAATSINGEN

Art. 1
Teneinde vergeefse verplaatsingen te vermijden wordt ieder jaar, vóór aanvang van de competitie,
door de Raad van Bestuur, op voorstel van het Comité voor Wedstrijdzaken, aangesteld:
b) een wedstrijdcommissaris
c) één of meerdere regionale commissarissen.

Art. 2
Wanneer tengevolge van de terrein- en/of weersgesteldheid de mogelijkheid bestaat dat wedstrijden
niet zouden kunnen doorgaan, zullen de aangestelde commissarissen al de terreinen keuren waar, voor
de bezoekende clubs, een verre verplaatsing noodzakelijk is.
De clubs en de scheidsrechters betrokken bij een dergelijke wedstrijd moeten zich voorafgaandelijk in
verbinding stellen met de wedstrijdcommissaris, hetzij ‘s morgens tussen 10u00 en 11u00 voor de
namiddagwedstrijden, hetzij de dag voordien tussen 18u00 en 19u00 voor de voormiddagwedstrijden,
teneinde ingelicht te worden over de eventuele afgelasting van de wedstrijd.
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Art. 3
Indien de vooruitzichten dusdanig zijn kan tot een algemene afgelasting worden overgegaan.
Mogelijkheden van afgelasting:
alle wedstrijden
beperkt tot enkele of alle jeugdwedstrijden
beperkt tot de ‘gewestelijke reeks’ (de ‘hoogste reeks’ - één, reserven en 1e gewestelijke gaan
wel door)
Eventueel kunnen voormelde mogelijkheden tot één of meerdere regio’s beperkt worden.
-

Deze afgelastingen worden steeds bekend gemaakt via :
-

Website
Mededeling wedstrijdcommissaris

Art. 4
Wanneer een wedstrijd ingevolge art. 2 of art. 3 werd afgelast en :
-

de bezoekende club, zonder bij de wedstrijdcommissaris geïnformeerd te hebben, een nutteloze
verplaatsing maakt, dan vallen de gemaakte kosten volledig ten laste van deze club.
de scheidsrechter, assistent scheidsrechter, zonder bij de wedstrijdcommissaris geïnformeerd te
hebben, een nutteloze verplaatsing maakt, dan heeft hij/zij geen recht op de terugbetaling van
zijn verplaatsingskosten.

Art. 5
Bij afgelasting ingevolge art. 2 en/of art. 3 moeten geen wedstrijdformulieren ingevuld worden. De
afgelasting moet evenmin aan de uitslagencentrale worden gemeld. Er dient echter bij een
plaatselijke afgelasting steeds een formulier ingevuld en moet de afgelasting gemeld worden aan de
uitslagencentrale.
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WEDSTRIJDDUUR VELD
Reeksen:
-

Senioren Topklasse
Senioren Hoofdklasse en lager
Reserven en 1ste gewestelijke
Lagere gewestelijke teams
U19 1ste klasse
U19 2de klasse en lager
U16 1ste klasse
U16 2de klasse en lager
U14 1ste klasse
U14 2de klasse
U12 1ste klasse
U12 2de klasse
Korfbal4 U12
Korfbal4 U14

duur

rust

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

35 min.
35 min.
30 min.
30 min.
35 min.
30 min.
25 min.
25 min.
25 min.
25 min.
20 min.
(2x10 min.)
(2x10 min.)
(2x10 min.)

min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.

WEDSTRIJDDUUR ZAAL
Reeksen:

duur

rust

- Top/Promoleague
- Hoofdklasse 1
- Andere eerste ploegen
- Reserven Top/Promo/Hoofdklasse 1
- Andere senioren
- U19 1e klasse A + B
U19 1e klasse C en 2e klasse
- U16 1e klasse A
- U16 GP en 2e klasse
- U14 1e klasse
- U14 2e klasse
- U12 1ste klasse
- U12 2de klasse:

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

10 min.
10 min.
10 min.
5 min.
5 min.
10 min.
5 min.
10 min.
5 min.
5 min.
5 min.
5 min.
5 min.
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

25 min. RPT
25 min. RPT
30 min.
25 min. RPT
25 min.
25 min. RPT
25 min.
20 min. RPT
25 min.
25 min.
25 min.
20 min.
(2x10 min.)
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WISSELSPELERS
PRAKTISCHE UITVOERING WISSELSPELERS
De Raad van Bestuur besliste, op basis van art. 2 Reglement van Wedstrijden, om de toegelaten keuze
als volgt in te vullen:
Optie A – terugkeren van speler
 Het aantal wisselspelers (reserven) kan maximaal 8 bedragen
 Toe te passen voor alle Senioren en alle klassen van jeugdreeks U19
 Veld en zaal
Optie B – terugkeren van vervangen speler niet toegelaten





Het aantal wisselspelers (reserven) kan maximaal 4 bedragen
Toe te passen voor alle klassen van alle jeugdreeksen vanaf U16 en lager
Veld en zaal
Art. 5 van de Competitiestructuur lagere reeksen jeugd veld en art. 8
Competitiestructuur lagere reeksen jeugd zaal blijven onverkort van kracht

De Raad van Bestuur vaardigt eveneens volgende praktische regeling uit, geldende zowel voor optie A
als optie B :
 Voor aanvang van de wedstrijd worden op het wedstrijdformulier de namen van alle
spelers en alle wisselspelers die op de bank zullen zitten, op dat moment aanwezig of
niet, genoteerd.
 De scheidsrechter controleert de licenties van de aanwezige spelers en wisselspelers.
 Na licentiecontrole is het niet meer mogelijk spelers of wisselspelers op het
wedstrijdformulier toe te voegen.
 De wedstrijd vangt aan met 8 spelers en de aanwezige wisselspelers.
 Indien een wedstrijd met minder dan acht spelers aanvangt wordt het inbrengen van
spelers als wissel beschouwd.
 Opgegeven wisselspelers kunnen, na aanvang van de wedstrijd, nog steeds op de bank
plaatsnemen. Licentie wordt dan gecontroleerd (persoon moet zich spontaan met
licentie aanbieden) tijdens de rust of na de wedstrijd.
 Een wisselspeler moet vooraleer hij in het spel ingebracht kan worden op de bank
plaatsnemen. Inbrengen kan slechts tijdens de eerstvolgende spelonderbreking.
 Na licentiecontrole wordt het vervangen van een op het wedstrijdformulier opgegeven
speler door een wisselspeler als vervanging beschouwd.
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