
 Enkele KNKV regels omtrent jeugd wedstrijden 

 Categorie
 Duur wedstrijd

zaal
 Duur wedstrijd

veld
 A-jeugd  2x 30 minuten  2x 35 minuten
 B-jeugd  2x 25 minuten  2x 30 minuten
 B-jeugd één vak  4x 10 minuten  4x 10 minuten
 C-jeugd  2x 25 minuten  2x 25 minuten
 C-jeugd één vak  4x 10 minuten  4x 10 minuten
 D-jeugd  2x 25 minuten  2x 25 minuten
 D-jeugd één vak  4x 10 minuten  4x 10 minuten
 E-jeugd  2x 20 minuten  2x 20 minuten
 E-jeugd één vak  4x 10 minuten  4x 10 minuten
 F-jeugd  4x 10 minuten  4x 10 minuten

 De rust bedraagt in alle voorkomende situaties 5 tot 10 minuten.

 Bij wedstrijden met een vakkorfbal is er na de 10de en 30ste minuut een korte 
time-out van 1 minuut en na 20 minuten 5 minuten rust.

 Bij wedstrijden in de categorieën E-jeugd in één vak en F-jeugd vindt een 
strafworpenwedstrijd plaats. Deze strafworpen worden in de rust of na afloop 
van de wedstrijd genomen en het aantal is 12 strafworpen per team.

 Bij wedstrijden voor de D-jeugd en voor de E-jeugd die in twee vakken spelen, 
wordt na het verstrijken van de helft van een speelhelft, ongeacht het aantal 
gemaakte doelpunten, van vak gewisseld. Uitzondering hierop is het 
wedstrijdkorfbal bij de D-jeugd. Hier wordt om de 2 doelpunten gewisseld.
De uitworpen bij het begin van de wedstrijd en na de vakwisseling in de eerste 
helft worden genomen door de thuisspelende vereniging en bij het begin van 
de tweede helft en na de vakwisseling in de tweede helft door de bezoekende 
vereniging.

 Bij wedstrijden voor de B, C, D en E-jeugd, die in één vak spelen, en F-jeugd 
wordt na het eerste deel van de wedstrijd van korf gewisseld, ongeacht het 
aantal gemaakte doelpunten

 Spelersvervangingen en -wisselingen
In het wedstrijdkorfbal mogen 4 spelersvervangingen plaatsvinden. Een 
vervangen speler mag niet meer aan het spel deelnemen.

 In het breedtekorfbal mogen onbeperkt spelerswisselingen plaatsvinden. In 
deze competitie is het toegestaan gewisselde spelers maximaal één keer 
opnieuw aan het spel te laten deelnemen. Daarbij geldt dat de nieuwe speler 
op het moment van wisselen niet aan de wedstrijd deelneemt. Het maakt niet 
uit in welk vak de speler, die wordt teruggewisseld wordt ingezet. Bij 
dameskorfbal mag er nooit meer dan één jongen in een vak worden 



opgesteld.

 In het één-vaks korfbal bij de B, C, D, E- en F-jeugd mogen onbeperkt 
spelerswisselingen plaatsvinden. Een gewisselde speler mag opnieuw aan het 
spel gaan deelnemen. Bij dameskorfbal mag er nooit meer dan één jongen 
worden opgesteld.

 Veldafmeting veldkorfbal
3.

 Categorie  Veldafmetingen
 A-jeugd  60 * 30 meter
 A-jeugd 

dames  50 * 25 meter
 B-jeugd  50 * 25 meter
 B-jeugd één 

vak  25 * 15 meter
 C-jeugd  50 * 25 meter
 C-jeugd één 

vak  25 * 15 meter
 D-jeugd  40 * 20 meter
 D-jeugd één 

vak  25 * 15 meter
 E-jeugd  40 * 20 meter
 E-jeugd één 

vak  25 * 15 meter
 F-jeugd  25 * 15 meter


