
Taken en verantwoordelijkheden aanvoerder: 
 
Basis is dat de aanvoerder een voorbeeldfunctie heeft zowel binnen het team als 
naar buiten. (publiek, tegenstander, scheidsrechter etc.). Het is prettig dat een 
wedstrijd correct verloopt. 
 
Taken zijn onder meer: 
 
Juist ingevuld wedstrijdformulier en aanwezigheid van alle spelerskaarten van 
degene die deelnemen of ingezet kunnen worden en van de coach.  
 
Is aanspreekpunt voor de scheidsrechter, dat houdt in: 

Zodra de scheidsrechter aanwezig is, volgt korte kennismaking. In principe vangt 
veld- of zaaldienst hem of haar op, maar informeer of hij/zij is ontvangen. Zo nee, 
veld- of zaaldienst inschakelen. (kleedkamer en consumptie) Vraag of het 
formulier al doorgenomen moet worden.  
 
Af en toe kan het voorkomen dat er geen scheidsrechter is. Is dit voortijdig 
bekend dan regelt de TC dit en word je tijdig ingelicht. Is er geen scheidsrechter 
dan zal er in eerste instantie naar een neutrale scheidsrechter worden gezocht in 
overleg met de aanvoerder van de tegenpartij. Anders zal een binnen de 
vereniging gezocht moeten worden. Geef dit aan bij de aanvoerder van de 
tegenpartij zodat hij/zij op de hoogte is.  
 
In de rust vangt de veld- of zaaldienst de scheidsrechter op. 
 
Vraag na afloop waar de scheidsrechter wil tekenen en biedt hem/ haar een 
consumptie aan eventueel in samenspraak met de veld- of zaaldienst. Gele 
kaarten en rode kaarten worden aangetekend op het wedstrijdformulier. Bij een 
rode kaart moet een extra verklaring worden ingevuld. Dit hoeft niet direct na 
afloop, maar vul het wel dezelfde dag in. Dit formulier moet door de 
scheidsrechter, weggezonden speler, directe tegenstander, beide aanvoerders, 
eventuele beoordelaar/ begeleider worden ingevuld. In de korfbalkast (veld) of via 
de zaaldienst zijn deze formulieren beschikbaar.  
Een scheidsrechter moet maximaal 15 minuten na afloop beschikbaar blijven. 
Het volledige formulier kan in de korfbalkast worden neergelegd voor verzending 
naar de bond. 

 
Wisselen korfbal: 
Maximaal 4 maal per wedstrijd mag gewisseld worden. Een weggezonden speler of 
bij een blessure mag altijd vervangen worden. Bij breedtekorfbal mag onbeperkt 
gewisseld worden waarbij de gewisselde speler maximaal 1 maal terug in het veld 
mag. 
 
 
 
 
 
 
 



Later beginnen: 
 
Een wedstrijd mag maximaal 30 minuten op het veld later beginnen en in de zaal 15 
minuten. De wedstrijd- of zaal commissaris kan besluiten de 2e helft in te korten, als 
een wedstrijd later begint. Is voor een wedstrijd minder dan de helft van de 
vastgestelde speeltijd beschikbaar, dan wordt de wedstrijd afgelast en opnieuw 
vastgesteld.  
 
Afgelasting:  
 
Door extreme weersomstandigheden kan een wedstrijd afgelast worden. De bond 
kan dit vooraf bepalen zie daarvoor de website van de KNKV. Bij twijfel graag 
voortijdig overleg met de TC. 
 
Zijn er bijzonderheden (wegzenden speler, langdurige blessures, staken/ niet 
doorgaan wedstrijd, conflictsituaties etc.) graag melden bij de TC.  
 
 
Succes en veel plezier met het aanvoerderschap. 
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