SCHOTS KORFBALSPEL
Een aangepast korfbalspel voor kinderen uit groep 3
Korfbal is een moeilijke sport. Een kleine mand op een hoge
paal, niet lopen met de bal en strenge regels bij aanvallen en
verdedigen, nodigen niet uit om er jong mee te beginnen.
De kinderen uit groep 3 spelen een spel dat wij de naam
"SCHOTS KORFBALSPEL" hebben gegeven.
Spel-informatie
Speelveld

:

Een slechts door twee zijlijnen aangegeven speelveld (zie tekening).
Bij de werpplaats staat een korf.

Aantal spelers

:

Twee partijen van 8 spelers; de
verhouding meisjes en jongens is niet
zo belangrijk. Echter geen teams van
alleen meisjes of alleen jongens.
(een veld en een werppartij)

Materiaal

:

1 korf en 2 ballen

Taak van de spelers :

veldpartij: De weggeworpen bal stoppen en vanaf die plaats de bal over
het hoofd aan elkaar doorgeven.
werppartij: Eén bal in het speelveld
gooien en daarna met de andere bal
zoveel mogelijk doelpunten maken.

Spelregels

:

Om beurten moeten de spelers van de
werppartij de bal in het veld gooien.
De werper probeert direct daarna zoveel mogelijk doelpunten maken.
De veldpartij probeert de bal zo snel
mogelijk te pakken, waarna de bal
over het hoofd aan alle veldspelers
doorgegeven wordt.
Voor het doorgeven van de bal moeten
de spelers in een rij achter elkaar
gaan staan. Let op, de rij vormt zich
op de plaats in het veld waar de bal
gevangen of gepakt is. Het doorgeven
van de bal moet van voor naar achter
gebeuren.
De voorste speler geeft de bal over
zijn/haar hoofd naar de volgende speler enz.

De laatste speler brengt de bal zo
snel mogelijk naar de werpplaats. Als
de bal achter de lijn op de grond
gedrukt wordt moet de werper stoppen
met het maken van doelpunten.
Als alle spelers(sters) van de werppartij aan de beurt zijn geweest wisselen de partijen van functie.
Als daarna van de tweede ploeg ook
alle kinderen hebben gegooid, is een
Set gespeeld.
Als de tijd het toelaat kunnen er
meerdere sets gespeeld worden. De
punten van de geheel gespeelde sets
worden bij elkaar opgeteld.
Wordt een set niet geheel door beide
ploegen gespeeld, dan vervallen
hiervan de punten.
De ploeg met de meeste doelpunten
wint de wedstrijd.
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Bij dit spel zijn twee scheidsrechters aanwezig. Eén telt de
doelpunten van de werppartij en de andere loopt met de veldpartij mee.
De bal moet binnen de lijnen geworpen worden. Een foutief
gegooide bal mag opnieuw gegooid worden.
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