KORFBALPARTIJTJES
Enkele mogelijkheden om een parijtje te spelen. Mits anders aangegeven, worden bij al deze partijtjes de normale
korfbalspelregels gehanteerd.
Wisselkorfbal
Korfbal in 1 vak. Een aanvallende en een verdedigende partij, bij voorkeur 4 tegen 4, eventueel met wisselspelers.
De aanvallende partij brengt de bal in het spel en probeert een doelpunt te maken. Na een doelpunt of na onderscheppen gaat de verdedigende partij aanvallen. In het eerste geval wordt de bal uitgenomen ongeveer 15 m. voor
de korf, in het tweede geval wordt eerst naar dit startpunt gecombineerd. De aanvallende partij mag na balverlies
proberen de bal te onderscheppen. Lukt dit voor de bal bij het startpunt is gespeeld, dan mag er direct op een doelkans worden gespeeld.
Opmerking: Nadruk ligt op goed uitspelen van de bal en het consequent uitverdedigen. Variatie: Na een doelpunt
houdt de aanvallende partij de aanvallende functie. Er wordt 2 min. op balbezit gespeeld. Lukt het om zo lang de bal
in de ploeg te houden of nog een doelpunt te maken, dan alleen is het doelpunt geldig. Onderschept de verdediging
de bal dan vervalt het punt.
Drie korvenspel
Twee partijen die aanvallen of verdedigen, net drie korven en een bal. Op alle korven mag door beide partijen worden gedoeld. Een doelpunt in de middelste korf levert 1 punt op, in de buitenste twee korven 2 punten. Na onderscheppen moet eerst drie keer worden samengespeeld voor er mag worden gedoeld.
Afval korfbal
Twee partijen, 1 aanvallende en 1 verdedigende partij. Drie of vier korven en een bal. Hoeveel tijd heeft een ploeg
nodig om in alle korven een doelpunt te maken9 De korf waarin gescoord is mag niet meer worden gebruikt, zodat de
moeilijkheidsfactor steeds groter wordt. De verdedigende partij geeft na onderscheppen de bal weer terug.
Dames en heren korfbal
Een herenploeg speelt tegen een damesploeg. De herenploeg heeft een speler minder (wisselspeler). Een doelpunt
van de beren telt voor 1, van de dames voor 2. Men speelt zonder vaste tegenstander en uiteraard mogen de dames
een heer verdedigen en omgekeerd.

