
REGELS EN WETENSWAARDIGHEDEN VOOR TRAINERS EN BEGELEIDERS 
VAN ASVD-KORFBAL 

• Ballentassen 
Aan het begin van het seizoen krijgt elk team een ballentas. Deze kan afgehaald 
worden in de Treffer. Het team is verantwoordelijk voor de ballen en de tas. Aan het 
eind van het seizoen moet de tas weer, op de daarvoor aangewezen data, ingeleverd 
worden. Bij vermissing of schade is er de regeling ballentassen. 
 

REGELING BALLENTASSEN: 
Sinds een aantal jaren krijgen alle ASVD-teams een tas met 5 gemerkte ballen erin. Aan het 
begin van het seizoen tekent (de aanvoerder of trainer/coach van) het team voor ontvangst 
van de ballentas. Aan het eind van het seizoen dient de volle tas, na een oproep op de 
website www.asvdkorfbal.nl, weer ingeleverd worden. Indien er ballen kwijt zijn krijgt het 
betreffende team een nota van € 50,00 per bal toegestuurd.  
Indien de ballentas door verkeerd gebruik kapot is gegaan wordt hiervoor een passende 
vergoeding in rekening gebracht. Helaas zijn de huidige tassen van niet zo’n beste kwaliteit. 
Er is daarom momenteel geen prijs vastgesteld hiervoor. 
De rekeningen worden gestuurd naar de verantwoordelijke persoon, dat is diegene die 
getekend heeft voor ontvangst. Het is natuurlijk de bedoeling dat het hele team 
verantwoordelijk is voor de ballentas en meebetaald aan de eventuele rekening. 
Hopelijk hoeft de penningmeester niet in actie te komen. 
 

• Wedstrijdkleding 
Aan het begin van het seizoen krijgt elk team een tas met wedstrijdshirts (en soms 
ook inspeelshirts). Deze kan afgehaald worden in de Treffer. Hier moet voor 
getekend worden door de trainer of aanvoerder. Het team is verantwoordelijk voor de 
shirts en de tas. Aan het eind van het seizoen moet de tas weer, op de daarvoor 
aangewezen data, ingeleverd worden. Bij vermissing of schade is er de regeling 
verenigingskleding. 
 

REGELING VERENIGINGSKLEDING 
Verenigingskleding (wedstrijdshirts, inspeelshirts, trainingspakken en tassen) worden per 
seizoen in bruikleen gegeven. Aan het eind van het seizoen dient dit, op de daarvoor 
aangegeven data, compleet ingeleverd te worden. Bij niet of te late inlevering wordt de 
vervangingswaarde van de kleding in rekening gebracht. Inleveren is o.a. noodzakelijk i.v.m. 
controle en reparatie van de kleding. 
Vervangingswaarde (bij benadering): 
 
Trainingspak:   € 45,00 - € 100,00 Coach jas:   €  50,00 
Tas:   €   40,00  Coachtrui:   €  25,00 
Wedstrijdshirt:  €   50,00  Ballentas:   €  25,00 
Inspeelshirt:  €   50,00  Kledingtas:   €  25,00 
Rokje:   €   40,00  Scheidsrechterkleding shirt: €  50,00 
Sportbroek:  €   25,00  Scheidsrechterkleding broek:€  25,00 
Sporttas  €   40,00 
 
Bij vermissing kunnen daar nog de drukkosten van sponsoring, rugnummers etc. bijkomen! 
 
Is er tussentijds iets loos met de kleding, neem dan contact op met de kledingcommissie. 
Wanneer je tussentijds stopt met spelen, dan ook contact opnemen met de 
kledingcommissie voor het inleveren van spullen. Momenteel bestaat de kledingcommissie 
uit Alice Steenhuis en Nick Beusink. Ze zijn bereikbaar via kleding@asvdkorfbal.nl  
 



• DWF 
Alle wedstrijden worden afgehandeld via het Digitaal Wedstrijd formulier;  kortweg 
DWF. Download je de app KNKV wedstrijdzaken op een eigen mobiele telefoon of 
tablet van iemand van het team, bij voorkeur de aanvoerder. Nog beter is als alle 
mensen van je team de app downloaden en een eigen account aanmaken 
De rugnummers van de spelers geef je aan het begin van het seizoen door aan het 
secretariaat: secretaris@asvdkorfbal.nl.  
Als de uitslag niet met het DWF kan worden doorgestuurd, mail je de uitslag naar 
dwf@knkv.nl en cc naar secretaris@asvdkorfbal.nl 
 

• Sleutels 
Per trainingsdag heeft een trainer van het team dat als eerste traint en een trainer 
van het team dat als laatste traint in ieder geval twee sleutels van de accommodatie;. 
1 van het toegangshek en 1 sleutel van de bespreekruimte, verzorgingshok, 
kleedkamers en alle deuren van de berging). Als je geen sleutels hebt kun je sleutels 
halen (en terugbrengen) bij Emy van der Pluijm, Majoraan 61 (315297) of Melanie 
Hengeveld Beiersgulden 31 (339435). B.g.g. kun je proberen contact op te nemen 
met het secretariaat (Titia Elema, 310102). 
  

• Verzetten trainingen 
Als een training niet doorgaat of verzet wordt stel je alle teamleden daarvan in kennis 
(een groeps-app maken bij aanvang van het seizoen is handig). Als je een team bent 
dat de sleutel beheert voor openen of afsluiten van de accommodatie, dan overleg je 
met een ander team over openen of afsluiten van de accommodatie. 
 

• Verzetten wedstrijden 
Wedstrijden kunnen in noodgevallen verzet worden door de wedstrijdsecretaris. De 
trainer neemt contact op met de betreffende wedstrijdsecretaris. 
Wedstrijdsecretariaatpupillen@asvdkorfbal.nl 
wedstrijdsecretariaataspiranten@asvdkorfbal.nl 
wedstrijdsecretariaatjunioren@asvdkorfbal.nl 
Wedstrijdsecretariaatsenioren@asvdkorfbal.nl  
  

• Noodgevallen 
In noodgevallen kan de telefoon en of de verbandtrommel in het EHBO hok 
(verzorgers hok) gebruikt worden. Met de aanwezige kleedkamersleutel kan deze 
ruimte geopend worden. Indien er niet continu iemand met een kleedkamersleutel 
aanwezig is, dan wordt het EHBO hok geopend door de eerste trainer en gesloten 
door het laatste team. In dit hok hangt ook de AED (Automatische Externe 
Defibrillator), welke je hopelijk nooit hoeft te gebruiken. 
 

• Veldindeling en materiaal 
Trainingen en wedstrijden worden uitsluitend gehouden op de door ASVD-KORFBAL 
voor dat team aangewezen trainings- en wedstrijdvelden. Hiervoor wordt een indeling 
gemaakt, die op de website staat en op het wedstrijdprogramma in de Treffer. Indien 
er geen indeling is overleggen de aanwezige trainers onderling, ook over gebruik van 
materiaal (bij een evt. materiaaltekort). Ruim na de training het materiaal weer op of 
maak een afspraak met het team dat na jullie traint om zaken over te nemen. Doe 
nooit teveel materiaal op de materiaalwagen. Tijdens het seizoen mogen de 
voetplaten langs het veld blijven. Zet ze op de tegels langs het hek en niet midden op 
het veld, anders kan Donker Groen geen onderhoud plegen. Boven op de ballenkast 
zit de schakelaar van de ballenpomp. 
Gebruik (voorlopig) veld 1 zo min mogelijk i.v.m. de kwaliteit van dit veld 
 
 
 



• Velden 
Alle 8-tallen spelen op de rode 40 x 20 meter velden, met vaste korven.  

 
Alle 4-tallen spelen bij ASVD-Korfbal op velden van 25 x 12 meter. De blauwe velden 
zijn  25 meter breed dus de korte kant van het veld is altijd blauw. Kies een plaats uit 
waar al een lijn ligt voor één zijkant. Op sommige plaatsen liggen er 2 lijnen ca 12 
meter van elkaar. Dan zet je alleen 6 pionnen neer, 4 op de hoekpunten en 2 in het 
midden van de lange kant. Anders  haal je het blauwe lint op uit de berging en leg je 
die aan één kant neer, maak deze aan het hek vast. Daarna weer de pionnen 
plaatsen. Als het hard waait kun je er bakstenen uit de berging opleggen. De korven 
staan altijd 12 meter uit elkaar, dus 6,5 meter vanaf de achterlijn.  
In de zaal spelen de 4-tallen in de rode basketbalvelden.  
 

• Scheidsrechters 
Bondsscheidsrechters die van elders komen worden door een 
scheidsrechtersbegeleider opgevangen en voorzien van consumpties.  
Eigen ASVD-scheidsrechters of jeugdwedstrijdleiders kunnen na de wedstrijd een 
consumptie halen bij de bar. 
Alle spelers geven voor en na de wedstrijd de scheidsrechter een hand. 
Bij aanvang van de wedstrijd en na afloop geef je ook alle tegenstanders uit je eigen 
vak een hand. Dit toont respect voor scheidrechter en tegenstander. 
 

• Seksuele intimidatie en Pesten 
Aan het begin van elk seizoen vragen we de trainers de notities m.b.t. seksuele 
intimidatie en pesten op de website te lezen en een formulier te ondertekenen. Een 
van de regels is: “Je mag geen trainen geven aan iemand waar je een “affectieve” 
relatie mee hebt.” 
 

• Kampioenschap 
Als je team kampioen wordt is er een huldiging door het bestuur (of een 
afgevaardigde). Als dit om wat voor reden dan ook uitgesteld wordt, wordt contact 
opgenomen met de trainers. Als het team/de trainers de huldiging zelf willen 
uitstellen, dan nemen ze contact op met het secretariaat. secretaris@asvdkorfbal.nl  
 

• Nieuwe leden 
Na 3 x (gratis) meetrainen dienen mensen lid te worden van ASVD-KORFBAL. Dit 
kan door een inschrijfformulier met pasfoto in te leveren bij de ledenadministratie op 
de Beiersgulden 12, 8253 DT  Dronten of te mailen naar 
ledenadministratie@asvdkorfbal.nl . Het formulier is te downloaden van 
www.asvdkorfbal.nl   
 

• Algemeen 
Als trainer vertegenwoordig je ASVD-KORFBAL naar de leden. Geef dus zoveel 
mogelijk het goede voorbeeld. Draag sportkleding tijdens de training en geen 
sieraden. Ruim na gebruik (samen met je team) alle zaken weer op die je gebruikt 
hebt en die niet door een ander team overgenomen worden. Zorg dat je op tijd bent 
voor de training (± 15 minuten voor aanvang). Controleer na de training het gedrag in 
en de staat van de kleedkamers of laat dit doen. Stimuleer douchen na training en 
wedstrijd.  
 

• Extra spelregel F-korfbal 
In de F is de regel  ingevoerd dat er na een schot verplicht overgespeeld dient te worden. Dit 

voorkomt herhaald schieten van het langere kind en bevordert het samenspelen. 


