
  

 



  

SportService Zwolle organiseert in samenwerking met korfbalverenigingen CKV Sparta en ZKV 

Oranje Zwart het schoolkorfbaltoernooi. Afgelopen jaren werd het toernooi om en om bij deze 

verenigingen georganiseerd. In verband met de groei van het toernooi de laatste jaren is 

besloten dit jaar één toernooi bij CKV Sparta op sportpark de Verbinding en één toernooi bij 

ZKV Oranje Zwart op sportpark Marslanden te organiseren. Beide toernooien vinden plaats op 

woensdag 31 mei 2017. Daarnaast is in overleg met beide verenigingen besloten een finale te 

organiseren. Deze vindt plaats op woensdag 21 juni 2017. 

 

In dit boekje is informatie opgenomen over de voorronde schoolkorfbal bij CKV Sparta. 

 

Het schoolkorfbaltoernooi is verdeeld in drie leeftijdscategorieën: groep 3/4, groep 5/6 en 

groep 7/8.  

 

Fair Play 

Er wordt volop aandacht besteed aan sportief gedrag: normen en waarden en respect voor 

elkaar, voor de scheidsrechter en voor de sportaccommodatie. Het schoolteam (per 

leeftijdscategorie) dat zich het sportiefst gedraagt en zich netjes aan de regels houdt wint de 

Fair Play Prijs. 

 

Voor coaches en supporters 

Alleen de coaches van de teams mogen zich gedurende de wedstrijden langs de zijlijn 

begeven. Aan alle supporters de vraag om buiten de hekken van de velden de teams aan te 

moedigen. 

 

Opgelopen blessures 

Mocht een speler of speelster een blessure oplopen, dan kan hij/zij terecht bij het team van 

Fysiotherapie De Dobbe. Bij dit schoolsporttoernooi worden professionele (sport- en kinder-) 

fysiotherapeuten ingezet om – indien nodig - opgelopen blessures vakkundig te behandelen 

dan wel een advies te geven op het ‘hoe verder’. Daarnaast beschikken de fysiotherapeuten 

over EHBO en kunnen ze de AED bedienen. Verderop in dit programmaboekje valt meer te 

lezen over Fysiotherapie De Dobbe. 

 

Attentie 

Wij willen iedereen erop wijzen dat het gezellig druk kan worden rond de velden en in de 

kleedkamers van CKV Sparta. SportService Zwolle en CKV Sparta zijn niet aansprakelijk voor 

eventuele vermissing, diefstal en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen. Laat 

daarom de waardevolle spullen zoals sieraden, portemonnees en telefoons zo veel mogelijk 

thuis. 

 

Kom op de fiets 

Wij verzoeken u zo veel mogelijk met de fiets te komen. Er is niet genoeg parkeergelegenheid 

om een grote hoeveelheid auto’s kwijt te kunnen. 

 

We kijken uit naar een geslaagd en sportief toernooi met veel scores, actie, positieve 

aanmoedigingen, Fair Play en bovenal veel korfbalplezier! 

 

 

Met sportieve groet, mede namens de collega’s van SportService Zwolle en de organiserende 
vereniging CKV Sparta, 

   WELKOM 

Marco Welink, Esther Huisman, 

Leontien Thewissen 

SportService Zwolle 

 

Celina Santing,  

Erna Nijland 

CKV Sparta 

 



 

 

 

 

 

Groep 3/4  

13.00 uur   Aanmelden teams 

13.30 uur   Start toernooi 

15.28 uur  Einde poule wedstrijden  

16.06 uur   Halve finale 

16.30 uur   Finale 1e/2e plaats en 3e/4e plaats  

 

 
Groep 5/6  

13.00 uur   Aanmelden teams 

13.30 uur   Start toernooi 

15.28 uur  Einde poule wedstrijden  

16.06 uur   Kwart finale 

16.30 uur   Halve finale  

16.54 uur   Finale 1e/2e plaats en 3e/4e plaats  

 
 
Groep 7/8  

15.00 uur   Aanmelden teams 

15.30 uur   Start toernooi 

17.16 uur  Einde poule wedstrijden 

17.30 uur   Halve finale 

17.50 uur   Finale 1e/2e plaats en 3e/4e plaats 

 

 
Prijsuitreiking  

In verband met het strakke wedstrijdschema worden de winnaars van de Fair Play prijs 

omgeroepen: 

• 15:40 uur > groep 3/4 

• 15:40 uur > groep 5/6 

• 17:25 uur > groep 7/8 

De winnende teams kunnen de prijs op komen halen op het terras of in de kantine van CKV 

Sparta. Luister goed naar de omroep(st)er. 

 

De prijzen voor de nummers 1 t/m 3 worden uitgereikt op het terras of in de kantine van CKV 

Sparta, zie voor tijden onderstaande overzicht: 

• 16:45 uur > groep 3/4 

• 17.10 uur > groep 5/6 

• 18.05 uur > groep 7/8 
 
Finale schoolkorfbal 

De nummers 1 en 2 van elke categorie (3/4, 5/6, 7/8) mogen deelnemen aan de finale 

schoolkorfbal op woensdag 21 juni 2017 bij ZKV Oranje Zwart. 
 

 
 

 

 

 

BEKNOPT PROGRAMMA 



 

 

 

 

Algemeen 

1. Namens elke school is er in ieder geval één leerkracht aanwezig die verantwoordelijk is 

voor alle deelnemende teams en hun begeleider(s) en is tevens aanspreekpunt voor de 

organisatie;  

2. De verantwoordelijke leerkracht van elke school wordt verzocht bij aankomst op het 

sportpark zich te melden bij de aanmeldbalie (uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de 

eerste wedstrijd); 

3. Voorafgaande aan het toernooi ontvangt de organisatie het mobiele nummer van deze 

verantwoordelijke leerkracht waarop de leerkracht tijdens het toernooi bereikbaar is;  

4. Mochten er tijdens het toernooi problemen ontstaan omtrent de wedstrijden, dan mag 

alléén de verantwoordelijke leerkracht vragen stellen bij het wedstrijdsecretariaat; 

5. Elk deelnemend team heeft minimaal één begeleider/coach van 18 jaar of ouder; 

a. Deze begeleider/coach draagt (sport)schoenen zonder (hoge) hakken! 

6. De begeleiders hebben kennis van de Reglementen en Regels, zoals deze voorafgaand 

aan het sporttoernooi aan de contactpersoon kenbaar worden gemaakt. Bij het niet 

naleven van deze regels worden passende maatregelen getroffen door de 

toernooiorganisatie;  

7. Mochten ouders vragen hebben omtrent wedstrijden, velden, kleedkamerindeling, 

enzovoorts dan kan men terecht bij de informatiebalie. 

8. We zijn met zijn allen verantwoordelijk om er een geweldige sportervaring van te maken 

voor de deelnemende kinderen! 

9. SportService Zwolle en CKV Sparta zijn niet aansprakelijk voor eventuele vermissing, 

diefstal en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen. Laat daarom de waardevolle 

spullen zoals sieraden, portemonnees en telefoons zo veel mogelijk thuis. 
 

Kledingvoorschrift 

1. Alle spelers van een team dragen hetzelfde T-shirt (qua kleur en opdruk); 

2. Deelname op sport/’kunstgras’ schoenen (achterkant schoen moet dicht zijn) en in 

sportieve kleding is verplicht; 

3. LET OP: Neem hesjes mee voor de groepen 5/6 en 7/8, zodat meisjes die als jongens 

spelen of andersom herkenbaar zijn of aangetrokken kunnen worden wanneer teams 

dezelfde kleur shirts hebben. 
 

Algemene wedstrijdregels 

1. De wedstrijden duren 10 minuten en 2 minuten wisseltijd, centrale start/eindigen; 

2. De teams dienen tijdig bij de juiste velden aanwezig te zijn; 

3. Is een team 2 minuten te laat aanwezig bij de wedstrijd dan wint de desbetreffende 

tegenstander de wedstrijd met 2-0; 

4. Elk doelpunt geldt voor 1 punt; 

5. Een gewonnen wedstrijd levert 2 punten op, een gelijkspel 1 punt en een verloren 

wedstrijd levert geen punten op; 

6. De eindstand in de poule wordt bepaald door het aantal punten. Bij een gelijk aantal 

punten wordt achtereenvolgens gekeken naar 1. doelsaldo, 2. onderling resultaat, 3. 

doelpunten voor. Is dit ook gelijk dan worden er door ieder team om en om vier 

strafworpen genomen door vier verschillende spelers. Indien er na vier strafworpen nog 

geen winnaar is, wordt er steeds verlengd met één strafworp door andere spelers uit het 

team, net zolang tot er een winnaar is; 

LET OP: Voor de teams uit groep 3/4 en 5/6 geldt dat de strafworpen genomen worden 

op veld 12, zie de plattegrond verderop in dit boekje. Voor de teams uit groep 7/8 

worden deze genomen op het veld waar de wedstrijd gespeeld wordt; 

7. Is er na een kwart, halve of finalewedstrijd een gelijke stand dan dienen er gelijk 

strafworpen genomen te worden op 2,5 meter van de korf. Zie de LET OP hierboven. 

 
 

Belangrijke huisregel  

Jij houdt sportpark De Verbinding toch ook schoon? Gooi afval in de afvalbak of vuilniszakken 

die her en der hangen, alvast bedankt! 

 

 

           TOERNOOIREGLEMENT 



 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 3/4 en 5/6 

Bij de groepen 3/4 en 5/6 wordt mono-korfbal gespeeld, wat betekent dat er in één vak wordt 

gespeeld. 

 

Spelregels 

Groep 3/4 

• De korven hebben een hoogte van 2,5 meter; 

• Er wordt met een K3-bal gespeeld; 

• Je mag verdedigd schieten (regel vanuit de bond KNKV); 

• Per team staan er 4 kinderen (2 jongens en 2 meisjes) in het veld. Wanneer er niet 

genoeg jongens of meisjes in een team zitten, is het mogelijk om meisjes als jongens of 

jongens als meisjes te laten spelen. Aan het begin van de wedstrijd is het niet nodig om 

een tegenstander te kiezen, omdat er verdedigd geschoten mag worden; 

• Wanneer teams dezelfde kleur shirts hebben, trekken de spelers van het ‘uit’ spelende 

team hesjes aan. LET OP: neem als school zelf hesjes mee naar het toernooi. 

 

Groep 5/6 

• De korven hebben een hoogte van 3 meter; 

• Er wordt met een K4-bal gespeeld. 

• Je mag niet verdedigd schieten (verdedigd is wanneer je tegenstander met de hand(en) 

omhoog voor je staat*); 

• Per team staan er 4 kinderen (2 jongens en 2 meisjes) in het veld. Wanneer er niet 

genoeg jongens of meisjes in een team zitten, is het mogelijk om meisjes als jongens 

(aangeduid met een hesje) of jongens als meisjes (aangeduid met een hesje) te laten 

spelen. Aan het begin van de wedstrijd kiest ieder kind zijn/haar tegenstander; 

• Als jongen mag je alleen jongens (of meisjes die als jongen spelen, aangeduid met een 

hesje) verdedigen; 

• Als meisje mag je alleen meisjes (of jongens die als meisjes spelen, aangeduid met een 

hesje) verdedigen. 

 

Groep 3/4 en 5/6 

• De teams krijgen aangewezen van de scheidsrechter op welke korf zij moeten scoren; 

• Je mag niet lopen met de bal in je handen; 

• Je mag niet stuiteren/dribbelen; 

• Je mag niet “duiken naar de bal” (officieel geldt: wanneer een knie op de grond leunt bij 

het oppakken van een bal, krijgt de tegenstander de bal. Bij schoolkorfbal is dit ter 

beoordeling van de scheidsrechter); 

• De bal is uit wanneer deze op of buiten de lijnen op de grond stuitert of wanneer deze op 

of buiten de lijnen gevangen wordt door een speler;  

• Bij een overtreding volgt een spelhervatting. Dit houdt in dat de speler waarop de 

overtreding is gemaakt de bal krijgt. De verdediger mag niet verdedigen (niet met de 

handen omhoog ervoor staan). Nadat de bal is gegooid mag de verdediger weer gewoon 

verdedigen. De nemer van de spelhervatting mag niet gelijk op de korf schieten, maar 

moet eerst overspelen naar een medespeler; 

• Bij zware overtredingen (bijv. belemmeren van een vrije schotpoging) volgt een 

strafworp. Dit is een vrije schotpoging op 2,5 meter aan de voorkant van de korf;  

• Respecteer de scheidsrechter, ook als je het niet met hem/haar eens bent.  

 

* De verdediger moet dichtbij de speler staan. Over het algemeen wordt aangenomen dat de 

verdediger de schouders van de aanvaller moet kunnen aanraken, anders is een schot niet 

verdedigd. Dit is ter beoordeling van de scheidsrechter. 

 

Samenvatting spelregels 

Over het algemeen blijkt dat kinderen de regels snel doorhebben. Wanneer u de twee 

belangrijkste regels (bij groep 3/4 één) communiceert naar de kinderen (vooral bij de jongste 

kinderen blijkt dat genoeg te zijn), kunnen de kinderen vaak al een hele leuke wedstrijd spelen.  

De twee belangrijkste regels zijn: 

• Niet lopen met de bal; 

• Niet schieten als je verdedigd wordt, met uitzondering van groep 3/4. 

     TOERNOOIREGLEMENT 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Groep 7/8 

Er wordt in 2 vakken gespeeld. De korven hebben een hoogte van 3 meter. Groep 7/8 speelt 

met een K5-bal. In elk vak staan van ieder team 2 jongens en 2 meisjes. Wanneer er niet 

genoeg jongens of meisjes in een team zitten, is het mogelijk om meisjes als jongens 

(aangeduid met een hesje) of jongens als meisjes (aangeduid met een hesje) te laten spelen.  

De teams krijgen aangewezen van de scheidsrechter op welke korf zij moeten scoren. 

In het ene vak staat de aanval van team 1 tegenover de verdediging van team 2. In het andere 

vak staat de aanval van team 2 tegenover de verdediging van team 1. De spelers mogen niet 

over de middenlijn, slechts bij het wisselen van functie op aangeven van de scheidsrechter. 

Halverwege de wedstrijd wordt er gewisseld van functie. De aanval van beide teams wordt dus 

verdediging en andersom. Aan het begin van de wedstrijd kiest ieder kind zijn/haar 

tegenstander. 

 

Spelregels: 

• Je mag niet lopen met de bal in je handen; 

• Je mag niet stuiteren/ dribbelen; 

• Je mag niet verdedigd schieten (verdedigd is wanneer je tegenstander met de hand(en) 

omhoog voor je staat*); 

• Je mag niet “duiken naar de bal” (officieel geldt: wanneer een knie op de grond leunt bij 

het oppakken van een bal, krijgt de tegenstander de bal. Bij schoolkorfbal is dit ter 

beoordeling van de scheidsrechter); 

• Als jongen mag je alleen jongens (of meisjes die als jongen spelen, aangeduid met een 

hesje) verdedigen; 

• Als meisje mag je alleen meisjes (of jongens die als meisjes spelen, aangeduid met een 

hesje) verdedigen; 

• De bal is uit wanneer deze op of buiten de lijnen op de grond stuitert, of wanneer deze 

op of buiten de lijnen gevangen wordt door een speler;  

• Bij een overtreding volgt een spelhervatting. Dit houdt in dat de speler waarop de 

overtreding is gemaakt de bal krijgt; de verdediger mag niet verdedigen (niet met de 

handen omhoog ervoor staan). Nadat de bal is gegooid mag de verdediger weer gewoon 

verdedigen. De nemer van de spelhervatting mag niet gelijk op de korf schieten, maar 

moet eerst overspelen naar een medespeler;  

• Bij een zware overtreding (bijv. het onreglementair belemmeren van een vrije 

schotpoging) krijgt de ploeg van de speler waarop de overtreding wordt gemaakt een 

strafworp. Dit is een vrije schotpoging op 2,5 meter aan de voorkant van de korf; 

• Respecteer de scheidsrechter, ook als je het niet met hem/haar eens bent.  

 

* De verdediger moet dichtbij de speler staan. Over het algemeen wordt aangenomen dat de 

verdediger de schouders van de aanvaller moet kunnen aanraken, anders is een schot niet 

verdedigd. Dit is ter beoordeling van de scheidsrechter. 

 

Samenvatting spelregels 

Over het algemeen blijkt dat kinderen de regels snel doorhebben. Wanneer u de twee 

belangrijkste regels communiceert naar de kinderen, kunnen de kinderen vaak al een hele leuke 

wedstrijd spelen.  

De twee belangrijkste regels zijn: 

• Niet lopen met de bal; 

• Niet schieten als je verdedigd wordt. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

     TOERNOOIREGLEMENT 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bijna iedereen die aan sport doet kent wel de 

term Fair Play. Fair Play gaat over sportiviteit 

en respect in de sport. Het is een 

gedragscode voor de manier waarop we 

samen aan sport willen doen. Deze Fair Play-

afspraken gelden niet alleen voor sporters, 

maar ook voor supporters, trainers en 

coaches. Sportiviteit draagt bij aan leuk, 

plezierig en veilig sporten. 
 

Laat dus ook tijdens dit schoolkorfbaltoernooi 

zien hoe sportief jij bent!  

 

 

 

SportService Zwolle hanteert binnen al haar activiteiten de volgende Fair Play afspraken: 

• We hebben RESPECT voor elkaar, de materialen en de omgeving 

• We spelen EERLIJK volgens de regels 

• We spelen SPORTIEF ook als het even niet zo goed gaat. 

• Iedereen kan en mag MEEDOEN  
 

Kortom, vind FAIR PLAY belangrijk en speel mee! 

 

Tijdens de wedstrijden houden alle scheidsrechters de kinderen en de daarbij behorende 

coaches en ouders goed in de gaten. Zij geven Fair Play punten aan de teams. Aan de hand van 

het puntentotaal wordt bepaald welk team na de poulefase de Fair Play Prijs in ontvangst mag 

nemen. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

      FAIR PLAY AFSPRAKEN 



Jongens  
 

Kleedkamer 1     Kleedkamer 2 
Morgenster      Zevensprong  

Kop/Wendakker     Zijsprong 

Vlieger 1      Vlieger 2 

Carillon      Vlieger 3 

Krullevaar      Festival 

 

 

 
 
 

Meisjes 

  

Kleedkamer 3     Kleedkamer 4 
Morgenster      Zevensprong  

Kop/wendakker     Zijsprong 

Vlieger 1      Vlieger 2 

Carillon      Vlieger 3 

Krullevaar      Festival 

 
 
 

De kleedkamerindeling hangt ook op de deuren van de kleedkamers. 

Controleer of je in de juiste kleedkamer zit. 

       KLEEDKAMERINDELING 



  

CKV Sparta 
Nijenhuislaan 2 

Zwolle (Stadshagen) 
038 - 45 45 575 (tel.nr. kantine) 
 

    PLATTEGROND & ADRES 



 
 

 
 
 
 
 

 

 
Wedstrijdschema groep 3/4 

 

 

 
 

 
 
 
 

Poule A 
Kop/Wendakker 1 
Zevensprong 1 
  

Kop/Wendakker 2 
Vlieger 1 ((loc. 1) 
 

Morgenster 1 
 
 

13:30-13:40 uur Veld 1 Kop/wendakker 1 - Kop/wendakker 2 - 

13:42-13:52 uur Veld 1 Zevensprong 1 - Vlieger 1 - 

13:54-14:04 uur Veld 1 Morgenster 1 - Kop/wendakker 1 - 

14:06-14:16 uur Veld 1 Vlieger 1 - Kop/wendakker 2 - 

14:18-14:28 uur Veld 1 Morgenster 1 - Zevensprong 1 - 

14:30-14:40 uur Veld 1 Kop/wendakker 1 - Vlieger 1 - 

14:42-14:52 uur Veld 1 Kop/wendakker 2 - Zevensprong 1 - 

14:54-15:04 uur Veld 1 Vlieger 1 - Morgenster 1 - 

15:06-15:16 uur Veld 1 Zevensprong 1 - Kop/wendakker 1 - 

15:18-15:28 uur Veld 1 Kop/wendakker 2 - Morgenster 1 - 

Poule B 
Zevensprong 2 
Vlieger 2 (loc. 3, team 1) 
  

Kop/Wendakker 3 
Het Carillon 
 

Kop/Wendakker 4 
 
 

13:30-13:40 uur Veld 2 Zevensprong 2 - Vlieger 2 - 

13:42-13:52 uur Veld 2 Kop/wendakker 3 - Kop/wendakker 4 - 

13:54-14:04 uur Veld 2 Het Carillon - Zevensprong 2 - 

14:06-14:16 uur Veld 2 Kop/wendakker 4 - Vlieger 2 - 

14:18-14:28 uur Veld 2 Het Carillon - Kop/wendakker 3 - 

14:30-14:40 uur Veld 2 Zevensprong 2 - Kop/wendakker 4 - 

14:42-14:52 uur Veld 2 Vlieger 2 - Kop/wendakker 3 - 

14:54-15:04 uur Veld 2 Kop/wendakker 4 - Het Carillon - 

15:06-15:16 uur Veld 2 Kop/wendakker 3 - Zevensprong 2 - 

15:18-15:28 uur Veld 2 Vlieger 2 - Het Carillon - 

Poule C 
Zevensprong 3 
Vlieger 3 (loc. 3, team 2) 
  

Kop/Wendakker 5 
Morgenster 2 
 

Kop/Wendakker 6 
 
 

13:30-13:40 uur Veld 3 Morgenster 2 - Zevensprong 3 - 

13:42-13:52 uur Veld 3 Vlieger 3 - Kop/wendakker 6 - 

13:54-14:04 uur Veld 3 Kop/wendakker 5 - Morgenster 2 - 

14:06-14:16 uur Veld 3 Kop/wendakker 6 - Zevensprong 3 - 

14:18-14:28 uur Veld 3 Kop/wendakker 5 - Vlieger 3 - 

14:30-14:40 uur Veld 3 Morgenster 2 - Kop/wendakker 6 - 

14:42-14:52 uur Veld 3 Zevensprong 3 - Vlieger 3 - 

14:54-15:04 uur Veld 3 Kop/wendakker 6 - Kop/wendakker 5 - 

15:06-15:16 uur Veld 3 Vlieger 3 - Morgenster 2 - 

15:18-15:28 uur Veld 3 Zevensprong 3 - Kop/wendakker 5 - 

       WEDSTRIJDSCHEMA’S 



 

 

 

 

 

 

 

 

De nummers 1 en 2 gaan naar de finale op woensdag 21 juni 2017 
bij ZKV Oranje Zwart, sportpark Marslanden  

Halve finale   

 

16:06-16:16 uur Veld 1 Winnaar poule A #1 - Beste nr. 2 #1 - 

16:06-16:16 uur Veld 2 Winnaar poule C #2 - Winnaar  poule B #2 - 

Finale   

 

16:30-16:40 uur Veld 1 Winnaar #1 - Winnaar #2 1e/2e plaats 

16:30-16:40 uur Veld 2 Verliezer #1 - Verliezer #2 3e/4e plaats 



 

 

 

 

 

 

 

 

Wedstrijdschema groep 5/6 

Poule A 
Kop/Wendakker 1 

Morgenster 2 
 

Vlieger 1 (loc. 1, team 1) 

Krullevaar 1 
 

Vlieger 6 (loc. 2, team 3) 

 
 

13:30-13:40 uur Veld 7 Vlieger 1 - Vlieger 6 - 

13:30-13:40 uur Veld 8 Kop/wendakker 1 - Morgenster 2 - 

13:54-14:04 uur Veld 7 Krullevaar 1 - Vlieger 1 - 

13:54-14:04 uur Veld 8 Morgenster 2 - Vlieger 6 - 

14:18-14:28 uur Veld 7 Krullevaar 1 - Kop/wendakker 1 - 

14:18-14:28 uur Veld 8 Vlieger 1 - Morgenster 2 - 

14:42-14:52 uur Veld 7 Vlieger 6 - Kop/wendakker 1 - 

14:42-14:52 uur Veld 8 Morgenster 2 - Krullevaar 1 - 

15:06-15:16 uur Veld 7 Kop/wendakker 1 - Vlieger 1 - 

15:06-15:16 uur Veld 8 Vlieger 6 - Krullevaar 1 - 

Poule B 

Zevensprong 2 
Vlieger 7 (loc. 3, team 1) 
 

Kop/Wendakker 2 
Vlieger 2 (loc. 1, team 2) 
 

Morgenster 3 
 
 

13:42-13:52 uur Veld 4 Vlieger 7 - Vlieger 2 - 

13:42-13:52 uur Veld 5 Zevensprong 2 - Kop/wendakker 2 - 

14:06-14:16 uur Veld 4 Morgenster 3 - Vlieger 7 - 

14:06-14:16 uur Veld 5 Kop/wendakker 2 - Vlieger 2 - 

14:30-14:40 uur Veld 4 Morgenster 3 - Zevensprong 2 - 

14:30-14:40 uur Veld 5 Vlieger 7 - Kop/wendakker 2 - 

14:54-15:04 uur Veld 4 Vlieger 2 - Zevensprong 2 - 

14:54-15:04 uur Veld 5 Kop/wendakker 2 - Morgenster 3 - 

15:18-15:28 uur Veld 4 Zevensprong 2 - Vlieger 7 - 

15:18-15:28 uur Veld 5 Vlieger 2 - Morgenster 3 - 

Poule C 
Vlieger 3 (loc. 1, team 3) 
Morgenster 4 
 

Vlieger 8 (loc. 3, team 2) 
Krullevaar 2 
 

Kop/Wendakker 3 
 
 

13:42-13:52 uur Veld 6 Vlieger 8 - Krullevaar 2 - 

13:42-13:52 uur Veld 7 Vlieger 3 - Morgenster 4 - 

14:06-14:16 uur Veld 6 Kop/wendakker 3 - Vlieger 8 - 

14:06-14:16 uur Veld 7 Morgenster 4 - Krullevaar 2 - 

14:30-14:40 uur Veld 6 Kop/wendakker 3 - Vlieger 3 - 

14:30-14:40 uur Veld 7 Vlieger 8 - Morgenster 4 - 

14:54-15:04 uur Veld 6 Krullevaar 2 - Vlieger 3 - 

14:54-15:04 uur Veld 7 Morgenster 4 - Kop/wendakker 3 - 

15:18-15:28 uur Veld 6 Vlieger 3 - Vlieger 8 - 

15:18-15:28 uur Veld 7 Krullevaar 2 - Kop/wendakker 3 - 



 

 

 

 

  

Poule D 

Kop/Wendakker 4 

Zijsprong 2 
 

Zevensprong 3 

Vlieger 4 (loc. 2, team 1) 
 

Vlieger 9 (loc. 3, team 3) 

 
 

13:42-13:52 uur Veld 8 Vlieger 9 - Kop/wendakker 4 - 

13:42-13:52 uur Veld 9 Zevensprong 3 - Vlieger 4 - 

14:06-14:16 uur Veld 8 Zijsprong 2 - Vlieger 9 - 

14:06-14:16 uur Veld 9 Vlieger 4 - Kop/wendakker 4 - 

14:30-14:40 uur Veld 8 Zijsprong 2 - Zevensprong 3 - 

14:30-14:40 uur Veld 9 Vlieger 9 - Vlieger 4 - 

14:54-15:04 uur Veld 8 Kop/wendakker 4 - Zevensprong 3 - 

14:54-15:04 uur Veld 9 Vlieger 4 - Zijsprong 2 - 

15:18-15:28 uur Veld 8 Zevensprong 3 - Vlieger 9 - 

15:18-15:28 uur Veld 9 Kop/wendakker 4 - Zijsprong 2 - 

Poule E 
Zijsprong 1 
Zevensprong 1 
 

Morgenster 1 
Festival 
 

Carillon 
Vlieger 5 (loc. 2, team 2) 
 

13:30-13:40 uur Veld 4 Morgenster 1 - Het Festival - 

13:30-13:40 uur Veld 5 Zijsprong 1 - Zevensprong 1 - 

13:30-13:40 uur Veld 6 Het Carillon - Vlieger 5 - 

13:54-14:04 uur Veld 4 Morgenster 1 - Zevensprong 1 - 

13:54-14:04 uur Veld 5 Het Festival - Vlieger 5 - 

13:54-14:04 uur Veld 6 Zijsprong 1 - Het Carillon - 

14:18-14:28 uur Veld 4 Zijsprong 1 - Morgenster 1 - 

14:18-14:28 uur Veld 5 Het Festival - Het Carillon - 

14:18-14:28 uur Veld 6 Zevensprong 1 - Vlieger 5 - 

14:42-14:52 uur Veld 4 Vlieger 5 - Morgenster 1 - 

14:42-14:52 uur Veld 5 Het Festival - Zijsprong 1 - 

14:42-14:52 uur Veld 6 Het Carillon - Zevensprong 1 - 

15:06-15:16 uur Veld 4 Morgenster 1 - Het Carillon - 

15:06-15:16 uur Veld 5 Zevensprong 1 - Het Festival - 

15:06-15:16 uur Veld 6 Vlieger 5 - Zijsprong 1 - 
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Kwart finale  

 

16:06-16:16 uur Veld 3 Winnaar poule A #1 - Beste nr. 2 #1 - 

16:06-16:16 uur Veld 4 Winnaar poule C #2 - Winnaar poule E #2 - 

16:06-16:16 uur Veld 5 Winnaar poule D #3 - Beste nr. 2 #3 - 

16:06-16:16 uur Veld 6 Beste nr. 2 #4 - Winnaar poule B #4 - 

Halve finale   

 

16:30-16:40 uur Veld 3 Winnaar #1 - Winnaar #3  - 

16:30-16:40 uur Veld 4 Winnaar #2 - Winnaar #4 - 

Finale   

 

16:54-17:04 uur Veld 3 Winnaar #1/3 - Winnaar #2/4 1e/2e plaats 

16:54-17:04 uur Veld 4 Verliezer #1/3 - Verliezer #2/4 3e/4e plaats 



  

Poule B 
Carillon 2 
Krullevaar 2 
 

Kop/Wendakker 3 
Vlieger 5 (loc. 3, team 3) 
 

Zevensprong 2 
 
 

15:30-15:40 uur Veld 5/6  Krullevaar 2 - Vlieger 5 - 

15:30-15:40 uur Veld 7/8 Carillon 2 - Kop/Wendakker 3 - 

15:54-16:04 uur Veld 5/6  Zevensprong 2 - Krullevaar 2 - 

15:54-16:04 uur Veld 7/8 Kop/Wendakker 3 - Vlieger 5 - 

16:18-16:28 uur Veld 5/6  Zevensprong 2 - Carillon 2 - 

16:18-16:28 uur Veld 7/8 Krullevaar 2 - Kop/Wendakker 3 - 

16:42-16:52 uur Veld 5/6  Vlieger 5 - Carillon 2 - 

16:42-16:52 uur Veld 7/8 Kop/Wendakker 3 - Zevensprong 2 - 

17:06-17:16 uur Veld 5/6  Carillon 2 - Krullevaar 2 - 

17:06-17:16 uur Veld 7/8 Vlieger 5 - Zevensprong 2 - 

Wedstrijdschema groep 7/8 

Poule A 
Krullevaar 1 

Vlieger 1 (loc. 2, team 1) 
 

Kop/Wendakker 2 

Vlieger 4 (loc. 3, team 2) 
 

Morgenster 2 

 
 

15:30-15:40 uur Veld 1/2  Vlieger 1 - Kop/Wendakker 2 - 

15:30-15:40 uur Veld 3/4  Krullevaar 1 - Vlieger 4 - 

15:54-16:04 uur Veld 1/2  Morgenster 2 - Vlieger 1 - 

15:54-16:04 uur Veld 3/4  Vlieger 4 - Kop/Wendakker 2 - 

16:18-16:28 uur Veld 1/2  Morgenster 2 - Krullevaar 1 - 

16:18-16:28 uur Veld 3/4  Vlieger 1 - Vlieger 4 - 

16:42-16:52 uur Veld 1/2  Kop/Wendakker 2 - Krullevaar 1 - 

16:42-16:52 uur Veld 3/4  Vlieger 4 - Morgenster 2 - 

17:06-17:16 uur Veld 1/2  Krullevaar 1 - Vlieger 1 - 

17:06-17:16 uur Veld 3/4  Kop/Wendakker 2 - Morgenster 2 - 

Poule C 
Vlieger 3 (loc. 3, team 1) 
Kop/Wendakker 1 
 

Zevensprong 1 
Morgenster 1 
 

Vlieger 2 (loc. 2, team 2) 
Carillon 1 
 

15:30-15:40 uur Veld 9 Kop/Wendakker 1 - Morgenster 1 - 

15:30-15:40 uur Veld 10 Vlieger 3 - Zevensprong 1 - 

15:30-15:40 uur Veld 11 Vlieger 2 - Carillon 1 - 

15:54-16:04 uur Veld 9 Kop/Wendakker 1 - Zevensprong 1 - 

15:54-16:04 uur Veld 10 Morgenster 1 - Carillon 1 - 

15:54-16:04 uur Veld 11 Vlieger 3 - Vlieger 2 - 

16:18-16:28 uur Veld 9 Vlieger 3 - Kop/Wendakker 1 - 

16:18-16:28 uur Veld 10 Morgenster 1 - Vlieger 2 - 

16:18-16:28 uur Veld 11 Zevensprong 1 - Carillon 1 - 

16:42-16:52 uur Veld 9 Carillon 1 - Kop/Wendakker 1 - 

16:42-16:52 uur Veld 10 Morgenster 1 - Vlieger 3 - 

16:42-16:52 uur Veld 11 Vlieger 2 - Zevensprong 1 - 

17:06-17:16 uur Veld 9 Kop/Wendakker 1 - Vlieger 2 - 

17:06-17:16 uur Veld 10 Zevensprong 1 - Morgenster 1 - 

17:06-17:16 uur Veld 11 Carillon 1 - Vlieger 3 - 
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Halve finale   

 

17:30-17:40 uur Veld 1/2  Winnaar poule A #1 - Beste nr. 2 #1 - 

17:30-17:40 uur Veld 3/4  Winnaar poule C #2 - Winnaar poule B #2 - 

Finale poule  

 

17:50-18:00 uur Veld 1/2  Winnaar #1 - Winnaar #2 1e/2e plaats 

17:50-18:00 uur Veld 3/4  Verliezer #1 - Verliezer #2 3e/4e plaats 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


