Beste schoolkorfbalscheidsrechters,
Allereerst willen we jullie hartelijk danken voor de medewerking.
Zonder jullie zouden wij geen wedstrijden kunnen laten spelen tijdens het toernooi.
Alvast super bedankt!
We hopen dat jullie allemaal 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zullen zijn.
Wanneer jullie onderling geruild hebben, laat dat dan altijd weten aan de wedstrijdleiding,
buiten voor bij de kantine.
Hieronder volgen nog een paar regels waarvan we graag willen dat ze uitgevoerd worden.
• Fluiten in (Spirit) trainingspak, sportieve kleding.
• Zelf voor een fluit en een pen zorgen
• 15 minuten voor de wedstrijd buiten melden, op de hoek van de kantine, bij de
wedstrijdleiding
• Het “wedstrijdformulier” 5 minuten voor de wedstrijd ophalen.
• Het eerste team op het briefje heeft de bal, het tweede team heeft veldkeuze
• Laat de teams zo snel mogelijk opstellen (we hebben maar 2 minuten tussen de
wedstrijden).
• De bal na de wedstrijd meenemen (niet uitlenen aan de kinderen) en graag doorgeven aan
de volgende scheidsrechter.
Hieronder een paar spelregels.
• Lopen “mag” ( 1 á 2 passen)
• Duiken op de bal mag niet.
• Jongen/meisje verdedigen mag niet!
• Verdedigd is: tussen de korf en de tegenstander, arm omhoog en de tegenstander
aankijken.
• Over de lijn is uit.
• Laat geen trainers in het veld lopen, erg verwarrend.
• Iedereen buiten de lijnen, in het vak waar gespeeld wordt.
Bij groep 3 en groep 4 wordt monokorfbal gespeeld.
Speciale spelregels voor Monokorfbal zijn.
• Dat betekent in 1 vak: 4 tegen 4 • (zoveel mogelijk) 2 jongens en 2 meisjes.(minimaal 1
meisjes)!
• Jongens en meisjes verhinderen elkaar om te scoren.
• Altijd scoren (nooit “verdedigd’)
• Een speler mag niet 2x achter elkaar schieten, dus eerst overspelen en dan mag de speler
weer schieten.
Ook dit jaar was het weer een enorme uitdaging om het geheel weer rond te krijgen. We
hebben nu dus 5 scholen die meedoen en er hebben zich 58 teams opgegeven.

Zoals jullie kunnen lezen zijn niet alle wedstrijden voorzien van een scheidsrechter. Als je
nog een wedstrijd wil /kan fluiten laat het dan weten dan kunnen we de laatste lege
scheidsrechter plekken invullen.
Mocht er wat zijn…
Rens 06-11814703
Hans heel erg bedankt voor het programma maken.
Kantinecommissie, succes.
Actiecommissie succes met de verkoop.
Ouders/verkopers succes met de verkoop achter de kraam.
Laten we er met zijn allen een gezellig toernooi van maken.
Nogmaals iedereen bedankt!
Margreet, Heidi, Peter, Ciska, Fenna en Rens Tel 06-11814703

