
 



 

Hoe korfbal is ontstaan 
 
Korfballers hebben hun sport te danken aan een onderwijzer, 
Nico Broekhuysen is zijn naam. Hij woonde in Amsterdam 
en hij moest een cursus gaan volgen in Zweden. ’s Avonds 
deden de deelnemers allerlei spelletjes in de open lucht.  
Bij een spel moest je een bal door een ring gooien. Die ring 
zat aan een paal van 3 meter hoog. De spelers waren verdeeld 
over 3 vakken. 
Omdat alle cursisten aan het spel mee mochten doen, hadden 
zij veel plezier. Bij geen enkele sport was dat nog het geval. 
Stel je voor, mannen en vrouwen samen sporten. 
 

Toen Nico Broekhuysen terug kwam in Amsterdam besloot hij met de kinderen van 
zijn klas ook zo’n spel te gaan spelen. Dat was in het jaar 1902, toen een groot deel 
van de Nederlanders nog vond dat sport uit den boze was.  
 
Daarom werd er ook op bijna geen enkele school gymles gegeven. Een paar 
Amsterdammers vonden dat geen goede situatie en richtten een bond op, die sport 
en spel buiten moest gaan organiseren. Op dat moment kwam Nico terug uit Zweden 
met zijn korfbal. Hij kwam als geroepen. 
 
Nico veranderde een paar dingen: 
Bij zo’n ring aan een paal kreeg je veel te gauw ruzie of de bal wel of niet door de 
ring was gegaan. Daarom nam hij rieten manden, dan kon je beter zien of er 
gescoord werd.  
 



 

Korfballen doen ze overal 
 
In 1902 werd de eerste korfbalwedstrijd gespeeld in Nederland. Een jaar later (1903) 
werd de korfbalbond opgericht. 
 
Er waren toen 7 clubs met ongeveer 200 leden. Op dit moment zijn er al meer dan 
100.000 leden. 
 
Ook in het buitenland wordt gekorfbald. België volgde in 1920. Daarna Engeland, 
Duitsland, Spanje, Frankrijk, Portugal, Luxemburg, Polen, Tsjechië, Slowakije, 
Turkije, Hongarije, Finland, Denemarken, Cyprus, Armenië en Rusland. 
In Amerika, Canada, India, Taiwan, Australië, Zuid Afrika enz. Overal hebben ze de 
korfbalkriebels gekregen. Daarom worden er ook wereldkampioenschappen 
gehouden. 
 
Wist je dat Nederland wereldkampioen is? 
 
Korfbal is zo sterk gegroeid omdat het de enige sport in de wereld is waarbij 
jongens en meiden in één team mogen spelen. Dat is reuze gezellig, ook na 
afloop van een wedstrijd. 
 

Korfbal binnen en buiten 
 
Een pluspunt bij korfbal is dat je niet hoeft te stoppen met je sport. In september 
begint de veldcompetitie. Als het buiten guur en koud wordt, start de 
zaalcompetitie. Als het lente wordt, gaan de korfballers weer naar buiten. 
Alleen in de vakantiemaanden kun je dus niet korfballen. Alhoewel, dan kun je 
beachkorfballen (korfballen op het strand). 
 
Veldkorfbal wordt gespeeld op een (kunst) grasveld en in twee vakken. Kunstgras 
zie je steeds vaker, want dan kan een veld niet meer afgekeurd worden vanwege de 
regen. 
Zaalkorfbal wordt ook in twee vakken gespeeld.  
 
Bij korfbal zijn de spelers verdeeld in: senioren, A-jeugd, B-jeugd, C-jeugd, D-jeugd, 
E-jeugd en F-jeugd.  
 
Bij de E- en F-jeugd wordt ook in één vak gespeeld. 
 
De wedstrijden duren voor de verschillende groepen zolang: 
Senioren en A-jeugd 2x35 minuten en 10 minuten rust 
B-jeugd   2x30 minuten en 10 minuten rust 
C-jeugd en D-jeugd  2x25 minuten en 10 minuten rust 
E-jeugd (2 vakken)  2x20 minuten en 15 minuten rust 
E-jeugd en F-jeugd (1vak) 2x20 minuten en 15 minuten rust 
Na afloop nemen de E- en F-jeugd strafworpen. 



 

De spelers 
 
Korfbal wordt gespeeld met 8 spelers. Dat betekent in elk vak twee jongens en 
twee meisjes. In totaal dus 4 jongens en 4 meisjes per team. 
Als je 1 vakskorfbal speelt wordt er met 4 spelers gespeeld. 
 
Eén keer in de week wordt er getraind. Er zijn ploegen die 2x in de week trainen. Die 
willen beslist kampioen worden, maar dat lukt natuurlijk niet altijd! 
 
De jeugdwedstrijden zijn meestal op zaterdagmorgen of zaterdagmiddag.  
 
Alle verenigingen hebben clubkleuren. Een kleur voor de rok of broek en een kleur 
voor het shirt. Je moet ook twee paar sportschoenen hebben. Eén paar voor op het 
veld (met noppen) en één paar voor binnen.  
 
Er zijn verenigingen die sponsors hebben, dan hoef je zelf niets te kopen. Sponsors 
zijn mensen, meestal zakenlieden, die de vereniging geld geven als zij de naam van 
hun bedrijf op de shirts mogen zetten. 
 
 

Het spel 
 
De bedoeling van korfbal is dat aanvallers doelpunten proberen te maken en dat 
verdedigers proberen dat te voorkomen. Dat is in de meeste sporten het geval. 
 
Een doelpunt wordt gescoord als de bal door de korf wordt gegooid. 
 
Korfbal wordt meestal gespeeld in 2 vakken. Beide clubs zetten 
4 spelers in elk vak. In het ene vak valt de ene ploeg aan en 
verdedigt de andere ploeg. In het andere vak is het 
andersom. Allebei de ploegen hebben dus de kans om te scoren. 
 
Jongens spelen tegen jongens en meisjes spelen tegen 
meisjes. Je moet steeds goed op je tegenstander 
letten. Let je even niet goed op, dan is “roets” je 
tegenstander weg.  
 
Bij korfbal gaat het om goed samenspel. 
 
Bij tweevakskorfbal wordt er na 2 doelpunten van vak gewisseld. Dan krijgen de 
spelers een andere taak. In het ene vak moet je aanvallen, in het andere vak 
verdedigen. 
 
Bij de D- en E-jeugd wordt er na 10 minuten gewisseld van vak.  



 

Wat niet mag bij korfbal 
 
Je kunt niet alle spelregels vertellen. Je zegt maar, dat je dan nog een uur nodig 
hebt. De belangrijkste regels kun je wel vertellen: 
 
Je mag niet lopen of dribbelen met de bal, dus samenspelen is heel belangrijk. 
 
Je mag elkaar niet aanraken, dus niet 
beetpakken, duwen of tegenhouden. Laten 
struikelen mag al helemaal niet!  
Je mag de bal ook niet uit iemands 
handen slaan. Doe je dat toch, dan krijgt 
je tegenstander een vrije bal. 
 
Als je tegenstander dicht bij je staat met zijn 
armen omhoog, mag je niet proberen te 
scoren. De tegenstander moet dan wel 
tussen jou en de korf staan. Dat heet 
verdedigen. 
  
Een jongen mag een meisje niet verdedigen en een meisje niet een jongen. 
 

Hoe het in het echt gaat 
 
Laat in je klas wat voorbeelden zien. 
Laat bijvoorbeeld zien hoe je moet verdedigen. 
Laat zien hoe je de bal vasthoudt als je gaat schieten. 
 

Je eigen club 
 
Je kunt ook iets vertellen over je eigen club.  
Laat je shirt zien. 
Vertel in welk team je speelt. 
Noem de namen van je teamgenoten. 
Vertel waar je zaterdag hebt gespeeld en of je hebt gewonnen en 
of je hebt gescoord. 
Laat je clubblad zien. 
Vertel wat van de feestjes en het kamp. 
Als laatste kun je vertellen dat korfbal een hartstikke leuke sport 
is! 
 


