Vet gaaf!

Wat is Beachkorfbal?
Beachkorfbal is een Beachsport en wordt gespeeld op zand en het liefst op blote voeten.
Beachkorfbal kent twee spelvormen. De basis variant is 4 tegen 4 met een team dat bestaat uit twee
mannen en twee vrouwen. De Topsport variant is 3 tegen 3 met een wisselende samenstelling van
mannen en vrouwen. Beide attractieve vormen kunnen zowel outdoor als indoor worden gespeeld.
Waarom Beachkorfbal?
Beachkorfbal biedt vele nieuwe mogelijkheden voor het korfbal en de clubs en heeft alles in zich om
een succesvol nieuw korfbalproduct te worden. Naast zijn eenvoud in spelregels waardoor iedereen
direct mee kan doen, sluit het perfect aan bij de tijdgeest van nu en de wensen van de moderne
sporter. In de huidige sportbeleving gaat de look & feel van de sport een steeds grotere rol spelen.
Beachkorfbal sluit hier perfect op aan: spectaculaire moves; snelheid van het spel; korte intensieve
wedstrijden; flitsende entourage & entertainment; hip imago; man & vrouw; versimpelde spelregels en
begrijpelijk voor de niet-korfballer.
Voor wie is Beachkorfbal?
Beachkorfbal is voor iedereen. De deelnemers kunnen zowel korfballers als niet korfballers zijn.
Speelveld
Zijlijn 16 tot 20 meter

Korf 3 tot 4 meter uit achterlijn

achterlijn 8 tot 10 meter
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Spelregels 4 tegen 4:
• Veld is minimaal 16 x 8 tot maximaal 20 x 10 meter met de korf 3 tot 5 meter uit de achterlijn;
• Wedstrijd bestaat uit 2 helften van elk 7,5 minuten;
• De teamsamenstelling bestaat uit twee mannen en twee vrouwen;
• Op ieder moment kan er gewisseld worden;
• Moment van de korfwissel tijdens de rust;
• Verdedigd schieten bestaat niet;
• Start vanaf de paal, na doelpunt met de bal de paal aanraken.
Spelregels 3 tegen 3:
• Veld is 16 x 8 meter met de korf 3 meter uit de achterlijn;
• Wedstrijd bestaat uit 4 kwarten van elk 2½ minuut;
• De teamsamenstelling wisselt per kwart, te beginnen met twee vrouwen en één man;
• Moment van de korfwissel tussen 2e en 3e kwart;
• Verdedigd schieten bestaat niet;
• Start vanaf de paal, na doelpunt met de bal de paal aanraken.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de Servicedesk van het KNKV, via het
ticketsysteem (http://servicedesk.knkv.nl )
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