
  



Van de organisatie  

Korfbalvereniging CKV Achilles heet iedereen van harte welkom in Almelo voor het 
Vriendentoernooi editie 2019. Vorig jaar bleek deze formule wederom een groot succes gezien de 
vele mensen bij Achilles.  

Vandaag, 6 juli 2019, wordt er tussen de beste vriendenteams gestreden om de titel: 
VRIENDENTEAM 2019.  

Dit welkom is naast de spelers/speelsters ook bedoeld voor alle officials, sponsoren, supporters, 
familie en vrienden van de deelnemers.  

Met veel vrijwilligers hebben wij hard gewerkt aan de voorbereidingen voor dit spektakel dat dit jaar 
voor de vierde keer wordt georganiseerd.  

Nederland kent meer dan 100.000 actieve sporters die korfbal spelen en is daarmee nog steeds 
verreweg het grootste korfballand ter wereld. Onze sport is in 1903 in Nederland als volkssport 
ingevoerd en is nog steeds de enige gemengde teamsport in de wereld. 
Korfbal is bovendien onbetwist de grootste familiesport van Nederland. Inmiddels heeft de 
korfbalsport zich ontwikkeld tot een internationale competitiesport (meer dan 40 landen op 5 
continenten).  

Voor de spelers/speelsters is het een eer om mee te mogen doen aan dit toernooi. Voor de 
supporters en belangstellenden is het een voorrecht om naar het kwalitatieve spel van de 
deelnemende teams te mogen kijken.  

Het korfbalspel onderscheidt zich vooral door inzet en sportiviteit. Wij hopen dat we daarvan 
vandaag wederom getuige mogen zijn.  

Tenslotte wenst CKV Achilles alle deelnemers een leuk en sportief toernooi toe.  

Vriendentoernooi commissie CKV Achilles 
 

Floris, Inge, Lars, Milou, Tim & Sven  

  



Spelregels (C-jeugd t/m Senioren) 

Op het Vriendentoernooi spelen we volgens het beachkorfbal principe. Voor het beachkorfbal zijn 
door het IKF-spelregels opgesteld. Tijdens het CKV Achilles Vriendentoernooi hanteren we een meer 
aan de praktijk aangepaste versie van deze spelregels. De officiële korfbalspelregels van het KNKV 
zijn en blijven van toepassing, voor zover daar in onderstaande regels niet van is afgeweken.  

1. Speelveld  

De afmetingen van het veld zijn 15 x 15 m. In ieder van de vier hoeken is een virtuele driehoek 
met zijden van 5 meter lang.  

 

2. Markeringen  

Het gehele speelveld is gemarkeerd door middel van duidelijk zichtbare lijnen.  
De hoekpunten van de virtuele schuine lijnen van de driehoeken worden aangegeven. (Bijvoorbeeld 
d.m.v. stukken rood/wit lint of gekleurd koord die op 5 m van de hoeken om de lijnen van het 
speelveld wordt bevestigd.)  
In verband met het gevaar voor de spelers wordt geen strafworpstip gemarkeerd op het veld. De 
scheidsrechter geeft voor strafworp en vrije bal de juiste locatie aan.  

3. Palen  

De paal (3.5 meter hoog) staat in het midden van het veld.  

4. Spelers  

A. Teams 
Ieder team bestaat uit 4 personen, de samenstelling van de teams is niet van belang.  



B. Wisselen  
Tijdens het spel en op dode momenten mogen de vier spelers in het veld worden gewisseld voor 
andere spelers. Gewisselde spelers mogen altijd terug gewisseld worden en weer deelnemen aan het 
spel. Wisselen is dus op ieder moment toegestaan Wisselen gebeurt vanuit een wisselzone. Er is 1 
wisselzone voor beide teams.  

C. Kleding en schoenen  
Alle wedstrijden worden gespeeld op kunstgras. Schoenen met metalen noppen of spikes zijn hierop 
niet toegestaan.  
De spelers van ieder team moeten voor zover mogelijk gekleed zijn in een uniform ogend shirt.  

5. Speelduur 

De wedstrijden duren 12 minuten, zonder onderbreking. Tussen de wedstrijden wordt rekening 
gehouden met 3 minuten opsteltijd.  
Tijdens het gehele toernooi geeft de wedstrijdleiding centraal aan wanneer de wedstrijden 
aanvangen en eindigen. Ook als bij aanvang de teams niet gereed zijn, gaat de speeltijd in op het 
centraal aangegeven moment en wordt de speeltijd van de betreffende wedstrijd dus met de al 
verstreken tijd ingekort.  

6. Doelpunten  

Een doelpunt telt voor 1 punt. Wordt de bal echter vanuit één van de vier virtuele driehoeken 
geschoten, dan telt de score voor 2 punten. (Advies: Om voor spelers en publiek te verduidelijken 
wanneer een schotpoging voor 2 doelpunten kan tellen wordt scheidsrechters geadviseerd om met 
omhoog geheven arm met het gebaar van twee opgestoken vingers aan te geven wanneer de 
schutter in de driehoek staat.)  

7. Recht van aanval behalen  

Als de verdedigende ploeg de bal onderschept moet het recht van aanval behaald worden alvorens 
een doelpoging mag volgen. Dit kan door de bal naar één van de vier virtuele driehoeken te spelen. 
Het recht van aanval gaat direct in op het moment dat de bal in de driehoek is gekomen.  

Toelichting:  
- Uit bovenstaande volgt, dat zodra de bal in de driehoek is er een doelpoging voor 2 punten gedaan 
mag worden. 
- Van onderschepping is sprake, wanneer een speler van de verdedigende ploeg de bal daadwerkelijk 
in handen heeft. Op dat moment gaat het recht van aanval van de aanvallende partij verloren en 
moet dit opnieuw door één van beide partijen worden gehaald.  
- Wordt de bal door een verdediger slechts aangeraakt of aangetikt, maar blijft deze daarna in bezit 
van de aanvallende ploeg, gaat het recht van aanval niet verloren en kan de aanval dus worden 
doorgezet.  

Advies:  
Om voor spelers en publiek te verduidelijken wanneer de bal in één van de hoeken moet worden 
gespeeld, wordt scheidsrechters geadviseerd dit bij onderschepping door de verdedigende ploeg aan 
te geven door middel van het met beide gestrekte armen en wijsvingers wijzen naar twee van de 
hoeken. Tevens wordt geadviseerd dit gebaar vol te houden, totdat de bal daadwerkelijk in de hoek 
is geweest.  
Wanneer een doelpoging wordt gedaan voordat de bal in één van de driehoeken is geweest, wordt 



dit bestraft met een spelhervatting voor de tegenpartij op de plaats vanwaar de doelpoging is 
gedaan.  
Bij een spelhervatting of uitbal behoeft de bal niet eerst naar de driehoek gespeeld te worden en kan 
direct met aanvallen worden begonnen.  

8. Beslissingswedstrijden:  

Als de toernooileiding beslist tot beslissingswedstrijden of finaleronden, wordt bij gelijkspel aan het 
einde van de wedstrijd doorgespeeld volgens het golden goal principe. Telkens als een team in deze 
verlenging heeft gescoord, krijgt de tegenpartij nog eenmaal de gelegenheid om aan te vallen. De 
wedstrijd eindigt op het moment dat de bal wordt onderschept door de eerst scorende partij.  
Is er na 5 minuten extra speeltijd nog geen winnaar of is niet gescoord, dan wordt door 4 spelers van 
elke ploeg om en om een strafworp genomen.  
Is ook na deze strafworpserie geen winnaar bekend, dan worden strafworpen door dezelfde spelers 
als in de eerste serie genomen en is de eerst missende partij de verliezer van de wedstrijd.  
In deze wedstrijden bepaalt de scheidsrechter begin en einde van de speeltijd.  
 

Regels die bijna vanzelfsprekend zijn, maar we toch even onder de aandacht willen brengen, zijn:  
- Bij wangedrag heeft de scheidsrechter het recht een speler uit te sluiten voor desbetreffende 
wedstrijd. 
- In overleg met de toernooileiding kan besloten worden een speler uit te sluiten voor alle nog te 
spelen wedstrijden. 
- In die gevallen waarin de regels niet voorzien beslist de scheidsrechter, respectievelijk de 
toernooileiding.  

Poule-indeling 

Poule A Poule B Poule C Poule D 
Op naar Azibi* VVJ Team Mank We bakken er niks van! 
Laarhuis & co De Ballengraaiers De Crispy M&M's Mand 
Stichting De Zonnebloem Mik'm erin Fit & More Hutspot 
Cookiemonsters Freggels Ajot De Klokjes 
Sapcentrifuge Gatenvullers Dirkies  

* Het team “op naar Azibi” heeft zich teruggetrokken, deze wedstrijden komen te vervallen. De wedstrijden 
waarin zij scheidsrechter zouden zijn, worden wel door dit team gefloten.  



Spelregels (F,E & D-jeugd) 

Op het Vriendentoernooi spelen we volgens de regels van het 4-korfball van het KNKV. Tijdens het 
CKV Achilles Vriendentoernooi hanteren we een meer aan de praktijk aangepaste versie van deze 
spelregels. De officiële korfbalspelregels van het KNKV zijn en blijven van toepassing, voor zover daar 
in onderstaande regels niet van is afgeweken.  

1. Speelveld  

De afmetingen van het veld zijn 25 x 15 m. Dit veld bestaat uit 1 groot vak met 2 korfen daarin 
geplaatst.  

2. Markeringen  

Het gehele speelveld is gemarkeerd door middel van duidelijk zichtbare lijnen.  
In verband met het gevaar voor de spelers wordt geen strafworpstip gemarkeerd op het veld. De 
scheidsrechter geeft voor strafworp en vrije bal de juiste locatie aan.  

3. Palen  

De palen (3.0 meter hoog) staan aan weerzijden van het veld, op 6 meter van de achterlijn 

4. Spelers  

A. Teams 
Ieder team bestaat uit 4 personen, de samenstelling van de teams is niet van belang. 
Opmerking: Indien een E of F team tegen een D team speelt mag het E of F team uit 5 personen 
bestaan! 

B. Wisselen  
Tijdens het spel en op dode momenten mogen de vier spelers in het veld worden gewisseld voor 
andere spelers. Gewisselde spelers mogen altijd terug gewisseld worden en weer deelnemen aan het 
spel. Wisselen is dus op ieder moment toegestaan Wisselen gebeurt vanuit een wisselzone. Er is 1 
wisselzone voor beide teams.  

C. Kleding en schoenen  
Alle wedstrijden worden gespeeld op kunstgras. Schoenen met metalen noppen of spikes zijn hierop 
niet toegestaan.  
De spelers van ieder team moeten voor zover mogelijk gekleed zijn in een uniform ogend shirt. 
Indien de teams niet of slecht van elkaar te onderscheiden zijn dan wordt het uit-team voorzien 
van hesjes. Deze zijn op te halen bij het wedstrijdsecretariaat.  

5. Speelduur 

De wedstrijden duren 12 minuten, zonder onderbreking. Tussen de wedstrijden wordt rekening 
gehouden met 3 minuten opsteltijd.  
Tijdens het gehele toernooi geeft de wedstrijdleiding centraal aan wanneer de wedstrijden 
aanvangen en eindigen. Ook als bij aanvang de teams niet gereed zijn, gaat de speeltijd in op het 
centraal aangegeven moment en wordt de speeltijd van de betreffende wedstrijd dus met de al 
verstreken tijd ingekort.  



6. Doelpunten  

Een doelpunt telt voor 1 punt.  

7. Recht van aanval behalen  

Als de verdedigende ploeg de bal onderschept wordt behaalt deze automatisch het recht tot aanval.  
Mocht de bal buiten het veld gaan dan zal de scheidsrechter aangeven welk team de bal mag 
uitnemen. 

8. Verdedigen 

De verdedigers mogen de aanvaller zodanig hinderen zonder de aanvaller aan te raken. De 
scheidsrechter zal hierin bepalen of het schot als verdedigd beschouwd wordt. 

9. Beslissingswedstrijden:  

Als de toernooileiding beslist tot beslissingswedstrijden of finaleronden, wordt bij gelijkspel aan het 
einde van de wedstrijd doorgespeeld volgens het golden goal principe. Telkens als een team in deze 
verlenging heeft gescoord, krijgt de tegenpartij nog eenmaal de gelegenheid om aan te vallen. De 
wedstrijd eindigt op het moment dat de bal wordt onderschept door de eerst scorende partij.  
Is er na 5 minuten extra speeltijd nog geen winnaar of is niet gescoord, dan wordt door 4 spelers van 
elke ploeg om en om een strafworp genomen.  
Is ook na deze strafworpserie geen winnaar bekend, dan worden strafworpen door dezelfde spelers 
als in de eerste serie genomen en is de eerst missende partij de verliezer van de wedstrijd.  
In deze wedstrijden bepaalt de scheidsrechter begin en einde van de speeltijd.  

Regels die bijna vanzelfsprekend zijn, maar we toch even onder de aandacht willen brengen, zijn:  
- Bij wangedrag heeft de scheidsrechter het recht een speler uit te sluiten voor desbetreffende 
wedstrijd. 
- In overleg met de toernooileiding kan besloten worden een speler uit te sluiten voor alle nog te 
spelen wedstrijden. 
- In die gevallen waarin de regels niet voorzien beslist de scheidsrechter, respectievelijk de 
toernooileiding.  

 

  



Programma D,E & F-jeud: 

  

Tijd Thuis - Uit Scheidsrechter 

10:00 Party Plofkip Animals - The Green Stars Bas Metz 

10:15 De Soepballen - De Vijf Frikandelleneters Daan Metz 

10:30 Team Zonder Naam - Party Plofkip Animals Herwin Nijzink 

10:45 The Green Stars - De Soepballen Marten Reuvekamp 

11:00 Team Zonder Naam - De Vijf Frikandelleneters Bas Metz 

11:15 Party Plofkip Animals - De Soepballen Daan Metz 

11:30 The Green Stars - Team Zonder Naam Tom Bijlstra 

11:45 De Vijf Frikandelleneters - Party Plofkip Animals Herwin Nijzink 

12:00 De Soepballen - Team Zonder Naam Marten Reuvekamp 

12:15 De Vijf Frikandelleneters - The Green Stars Tom Bijlstra 
12:30 Finale - Nr 1 vs. Nr 2 Volgt nog 



Programma (C t/m Senioren) 
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Thuis  Uit Scheidsrechter 

1 

12:00 A 1 Op naar Azibi - Laarhuis & co Mik ‘m erin 
12:00 B 2 VVJ - De Ballengraaiers Fit & More 
12:00 C 3 Team Mank - De Crispy M&M’s Hutspot  

12:00 D 4 We bakken er niks 
van! - Mand Ajot 

2 

12:15 A 1 Stichting De 
Zonnebloem - Cookiemonsters De Ballengraaiers 

12:15 B 2 Mik ‘m erin - Freggels Team Mank 
12:15 C 3 Fit & More - Ajot Gatenvullers 
12:15 D 4 Hutspot - De Klokjes Dirkies 

3 
12:30 A 1 Sapcentrifuge - Op naar Azibi De Crispy M&M’s 
12:30 B 2 Gatenvullers - VVJ Laarhuis & co 
12:30 C 3 Dirkies - Team Mank We bakken er niks van! 

4 

12:45 A 1 Laarhuis & co - Stichting De 
Zonnebloem Freggels 

12:45 B 2 De Ballengraaiers - Mik ‘m erin Cookiemonsters 
12:45 C 3 De Crispy M&M’s - Fit & More De Klokjes 
12:45 D 4 Mand - Hutspot Team Mank 

5 
13:00 A 1 Sapcentrifuge - Cookiemonsters VVJ 
13:00 B 2 Gatenvullers - Freggels Op naar Azibi 
13:00 C 3 Dirkies - Ajot Fit & More 

6 

13:15 A 1 Op naar Azibi - Stichting De 
Zonnebloem Gatenvullers 

13:15 B 2 VVJ - Mik ‘m erin Dirkies 
13:15 C 3 Team Mank - Fit & More Mand 

13:15 D 4 We bakken er niks 
van!  Hutspot Ajot 

7 
13:30 A 1 Laarhuis & co - Sapcentrifuge Freggels 
13:30 B 2 De Ballengraaiers - Gatenvullers Cookiemonsters 
13:30 C 3 De Crispy M&M’s  Dirkies De Klokjes 

8 

13:45 A 1 Cookiemonsters - Op naar Azibi Mik ‘m erin 

13:45 B 2 Freggels - VVJ Stichting De 
Zonnebloem 

13:45 C 3 Ajot - Team Mank Hutspot 

13:45 D 4 De Klokjes  We bakken er niks 
van! De Crispy M&M’s 

9 
14:00 A 1 Stichting De 

Zonnebloem - Sapcentrifuge De Ballengraaiers 

14:00 B 2 Mik ‘m erin - Gatenvullers Laarhuis & co 
14:00 C 3 Fit & More  Dirkies Mand 



Halve 
finales 

Kwart-
finales 

 
 
 
 
  

10 

14:15 A 1 Cookiemonsters - Laarhuis & co VVJ 
14:15 B 2 Freggels - De Ballengraaiers Sapcentrifuge 
14:15 C 3 Ajot - De Crispy M&M’s We bakken er niks van! 
14:15 D 4 De Klokjes  Mand Op naar Azibi 

11 
15:00 E 1 Nummer 1 Poule A - Nummer 2 Poule B Merlin Willemsen 
15:00 F 2 Nummer 1 Poule B - Nummer 2 Poule A Daan Metz 

12 
15:15 G 1 Nummer 1 Poule C - Nummer 2 Poule D Marten Reuvekamp 
15:15 H 2 Nummer 1 Poule D - Nummer 2 Poule C Daan Metz 

13 15:45 I 1 Winnaar F  Winnaar G Merlin Willemsen 
14 16:00 J 1 Winnaar E  Winnaar H Daan Metz 
15 16:30 #3 1 Verliezer I  Verliezer J Marten Reuvekamp 
16 16:45 Finale 1 Winnaar I  Winnaar J Merlin Willemsen Finale 



 

 


