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Beste leerkrachten, coaches en andere begeleiders, 

Leuk dat u dit jaar meedoet aan het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi. Het 
toernooi wordt dit jaar op zaterdag 22 oktober gespeeld. 

Er hebben zich 7 scholen met totaal 14 teams opgegeven. De wedstrijden 
worden gespeeld in twee leeftijdscategorieën. 

Het toernooi wordt gespeeld in Sporthal Zeewijk. 

In dit programmaboekje staan even kort de spelregels, de deelnemers en 
een aantal praktische zaken. Het wedstrijdschema wordt vanaf 12 oktober 
gepubliceerd op de website van DKV. Kijk daarvoor op www.dkv-
ijmuiden.nl/en/schoolkorfbal. Het wedstrijdschema zal ook in de sporthal 
bij aanmelding worden uitgereikt. 

Het toernooi  begint om 09.00 uur.  We beginnen dan met een uitleg en 
demonstratie van de regels. De eerste wedstrijden beginnen om 09.15 uur. 
Wij verzoeken de begeleiding om zich tussen 8.30 – 8.45 uur te melden bij 
de wedstrijdleiding in de sporthal. Er wordt van ieder team een foto 
gemaakt. Het toernooi is rond 13.30 uur afgelopen. 

Bij binnenkomst staat aangegeven welke kleedkamers u kunt gebruiken. 

We hopen op een gezellige en sportieve dag. 

Tot zaterdag 22 oktober in Sporthal Zeewijk! 

Korfbalvereniging DKV 

 

 

Voor actuele informatie: kijk op onze website 

www.dkv-ijmuiden.nl/en/schoolkorfbal 
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Spelregels 
 

1. Van elk team staan er vier spelers in het veld.  Bij voorkeur twee 
jongens en twee meisjes. 

2. Je mag de bal niet met je been of voet raken.  

3. Je mag de bal niet met je vuisten wegslaan. 

4. Je mag niet lopen met de bal.  

5. Je moet overspelen en mag dus niet dribbelen met de bal.  

6. Je mag de paal niet aanraken en al helemaal niet verplaatsen. 
 

7. Je mag ook elkaar niet raken. 
 

8. Het team dat de meeste doelpunten maakt wint. 
 

  



Korfbalvereniging DKV IJmuiden  www.dkv-ijmuiden.nl 

 

Deelnemende scholen:  

Kompas 

Vliegende Hollander 

Rosenbeek 

Pleiaden 

Bosbeek 

De Klipper 

Westbroek 

 

 

Voor indeling en wedstrijdschema: kijk op onze website 

http://www.dkv-ijmuiden.nl/en/schoolkorfbal 

Het wedstrijdschema en de poule-indeling zullen vanaf 12 oktober op de website 
staan. 
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