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Introductie 

OldStars walking korfball hanteert grotendeels dezelfde regels als bij de F-jeugd 

(4Korfbal), alleen zijn er enkele aanpassingen. Deze dragen voor een belangrijk 

deel bij aan de succesbeleving en de spelveiligheid. Het respecteren van de regels 

door de doelgroep betekent dat het spelplezier maximaal ervaren wordt. Vanuit 

die gedachte zijn de regels dan ook opgezet. 

Verantwoord bewegen, meedoen, ontmoeten en zelfredzaamheid staan centraal. 

Alhoewel de doelgroep nog steeds fanatiek is en graag wil winnen, staat dat niet 

voorop bij OldStars walking korfball. 

OldStars walking korfball kent een breed gedachtengoed. Het handhaven van de 

spelregels betreft dus niet alleen de spelregels, maar juist ook de sociale regels.

De sociale regels :

1. Fysiek fit zijn

2. Sociaal fit zijn

Voor het plezier in de spelvorm is het belangrijk dat zowel de sociale- als de 

spelregels gevolgd worden.

Spelbedoeling

1. De aanvallende partij moet scoren in de korf van de verdedigende partij.  

De aanvallende partij houdt de bal in bezit door hem over te gooien. Met de 

bal in de hand mag er niet gewandeld worden. De verdedigende partij probeert 

tijdens het spel de bal te onderscheppen. Als de bal onderschept is wordt die 

partij de aanvallende partij.  

2. Als de bal door de korf van de tegenpartij is gegooid heeft het team één 

doelpunt. De partij die het doelpunt tegen krijgt mag hierna de bal in het 

midden van het veld uitnemen.  

 De partij die aan het einde van de wedstrijd de bal het meeste aantal keren 

door de korf van de tegenpartij heeft gegooid is winnaar. 

3. Hebben beide teams een gelijk aantal doelpunten gemaakt dan volgen  

strafworpen om een beslissing te creëren. 

Spelbepalingen

1. Een team bestaat uit vier spelers. Twee teams spelen dus vier tegen vier  

tegen elkaar. Er is geen vaste verhouding tussen mannen / vrouwen).

2. Er mag onbeperkt (terug)gewisseld worden.

3. Spelmateriaal;

 a. Er wordt gespeeld op een korf van drie meter hoogte.

 b. Er wordt gespeeld met balnummer vijf.

4. Veldafmeting; 

 a. Zaal : 20 bij 10 meter, korven staan op vijf meter van de achterlijn.

 b. Veld : 24 bij 12 meter, korven staan op zes meter van de achterlijn. 

5. De duur van de wedstrijd(en) is vier x vijf minuten. Korte pauze (twee minuten) 

na het eerste en derde kwart. Na het tweede kwart vijf minuten pauze.
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Spelregels

6. Er mag altijd geschoten worden, echter wel als alle vier spelers de  

denkbeeldige middellijn zijn gepasseerd. 

7. Er moet altijd één voet contact houden met de grond

 (hiermee wordt voorkomen dat er gesprongen of gerend gaat worden).

8. Er is geen fysiek contact. 

9. Je hebt beschermd balbezit. De bal mag dus niet uit de handen getikt  

of gepakt worden.

10. Er wordt gespeeld zonder scheidsrechter. Men corrigeert elkaar of speelt 

‘Steen / Papier / Schaar’.

11. Bij ‘overtreding’ van de regels, volgt een vrije bal op tweeënhalf meter  

van de korf. Er mag daaruit niet in één keer gescoord worden. 

 

Opmerking

Er is ruimte voor variatie en aanpassingen indien de situatie daarom vraagt:

• Grootte van de bal

• Grootte van de korf

• Hoogte van de paal

• Afmetingen van het veld

• Aantal spelers 

• Creëren van overtalsituatie voor de aanvallende partij.
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Meer informatie

Voor vragen over OldStars walking korfball  
kun je contact opnemen met het projectteam  
OldStars Sport via e-mail info@oldstars.nl

OldStars Sport wordt mede mogelijk gemaakt door:
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