
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Bijgevoegd ontvangt u het vastgestelde bestuursbesluit voor de aangepaste veldafmetingen. Met ingang 
van het nieuwe seizoen is deze situatie van toepassing. Nadere details zijn terug te vinden in het 
bestuursbesluit. 
  
In de loop van de zomer zal er meer informatie naar de clubs komen over aanpassingen van hun 
accommodatie. 
 
Uitgangspunten: 
 

• clubs met alleen maar gras gaan per 1 juli 2014 altijd over naar 40x20 en op het moment dat die 
clubs overgaan naar kunstgras zal dat altijd 40x20 zijn; 

• clubs met alleen maar bestaand kunstgras gaan op een door hen te bepalen moment, maar 
uiterlijk op 1 juli 2026 in 1 keer over naar 40x20; 

• voor clubs die op  dit moment zowel kunstgras als natuurgras hebben, geldt dat zij vanaf 1 juli 
2014 hun wedstrijden op natuurgras op 40x20 dienen te spelen en voor het kunstgras in 1 keer 
over moeten naar 40x20, ook weer uiterlijk op 1 juli 2026; 

• verenigingen die nu belijning hebben voor 40 x 20 mogen daar hun breedtekorfbal en 
jeugdwedstrijdkorfbalwedstrijden op spelen. Als deze clubs ook over vaste grondpotten 
beschikken, kunnen daar ook wedstrijdkorfbalwedstrijden bij senioren/A’s gespeeld worden. 
 

Competitieplanning 
 
Voor de competitieplanning is het essentieel om te weten over welke velden uw accommodatie volgend 
jaar beschikt.  Nu geven we met de hoofdletter K- en G in de veldnaam alleen aan het type ondergrond 
(Kunstgras of gras) en evt met een kleine letter “sabcdef” welke teams daarop kunnen spelen. Vanaf nu 
willen we ook de veldafmeting opnemen in de veldnaam.  Op gras spelen we altijd op 40x20 meter en 
24x12 meter, dus is het niet nodig om de veldafmeting aan te geven.  Op kunstgras is mogelijk 60x30, 
50x25, 40x20, 25x15 en 24x12 meter.  In de naam noemen we alleen de lengtemaat van het veld.  Een 
kunstgrasveld van 60x30 meter wordt dan K60, 40x20 wordt K40 etc.  Op deze manier is voor iedereen 
vooraf duidelijk op welk veld en van welke afmeting een wedstrijd gespeeld gaat worden.  
 
De verschillende categorieën teams kunnen spelen op de volgende velden: 
Senioren+A-jeugd: G(ras), K60 of K40 
B+C-jeugd (8-tallen): G(ras), K50 of K40 

Aan: Alle verenigingen    
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D-jeugd (8-tallen): G(ras)  of  K40 
4korfbal:  G(ras), K25, K24 of overdwars over veld K60 of K50 
 
In het meegezonden “Bestuursbesluit afmeting speelveld veldkorfbal” is terug te vinden op welke 
veldafmetingen uw teams mogen spelen. Er zijn daarbij drie mogelijkheden. Op grasvelden moet altijd 
gespeeld worden op velden van de nieuwe afmetingen.  Dat geldt ook op nieuwe kunstgrasvelden.   
Alleen op bestaande kunstgrasvelden mag onder voorwaarden, veld heeft vaste belijning (en vaste 
grondpotten), nog gespeeld worden op velden met de “oude” veldafmetingen. 
NB Top- en wedstrijdkorfbal op kunstgras moet bij de senioren en A-jeugd altijd op velden met vaste 
grondpotten en  vaste belijning gespeeld worden, ongeacht de veldafmeting. 
We verzoeken u om uiterlijk 30 juni aan uw competitiemedewerker te mailen over welke velden en van 
welke afmeting u vanaf 1 juli beschikt, zodat we de juiste velden in sportlink kunnen aanmaken voor de 
planning.  Heeft uw vereniging alleen maar gras, dan volstaat het om te melden hoeveel velden van 40x20 
meter er tegelijk uitgelegd kunnen worden.  Heeft uw vereniging echter ook of alleen kunstgrasvelden dan 
s.v.p. een en ander op de onderstaande wijze doorgeven. In de laatste kolom is vermeld hoe de benaming 
van het veld in sportlink dan waarschijnlijk zal worden. Dat hoeft u niet op te geven.  Bij een kunstgrasveld 
ook vermelden welk type het is: zand ingestrooid of rubber ingestrooid. 
 
Veldnr Type  Situatie Afmeting Belijning Voor teams Naam sportlink 
1 KG (zand) A  60x30  vast  sen/A-jeugd  1aK60 
1 KG (zand) B  50x25  vast  BC-jeugd  1bK50  
1 KG (zand) C  40x20  los  BCD-jeugd (8-tallen) 1cK40  
1 KG (zand) C  25x15  los  4korfbal  1cK25 
2 Gras  A-C  40x20  los  alle   2G 
3 Gras  A-C  40x20  los  alle   3G 
 
De vereniging hierboven heeft één zand ingestrooid kunstgrasveld (60x30 meter) en een grasveld, 
waarop ten minste 2 velden van 40x20 meter uitgelegd kunnen worden.  Op het kunstgrasveld is belijning 
aanwezig voor velden van 60x30, 50x25, 40x20 en 25x15 of zijn deze velden te maken met losse lijnen.  
Men kan dus of spelen op veld 60x30 (situatie A) of op veld 50x25 (situatie B) of op veld 40x20 + 25x15 
(situatie C).   
 
In principe zullen we de velden de hele dag openen, dus bv veld 1aK60 en 1cK40 beide van 10.00-17.00 
uur. Er kunnen dan in sportlink op beide velden tegelijk wedstrijden worden gepland, terwijl dat in 
werkelijkheid niet kan.  Het is dus zaak voor ons, maar vooral voor u om daar op te letten als de clubs 
straks de planning van de wedstrijden op het eigen veld mogen doen.  
  
Als de club voor het veld van 40x20 meter ook vaste belijning heeft is het logisch om van het veld 50x25 
meter geen gebruik meer te maken aangezien 40x20 meter nu de norm is, tenzij er voor dit vaste 
grondpotten zijn en voor het veld 40x20 meter niet. 
 
Mocht u twijfels hebben hoe uw accommodatie te omschrijven of over de toepassing van het 
bestuursbesluit neem dan contact op met competitie@knkv.nl. 
 
We willen van alle verenigingen graag uiterlijk 30 juni via de competitiemedewerker van het betreffende 
districten weten over welke afmeting een vereniging beschikt. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
KONINKLIJK NEDERLANDS KORFBALVERBOND  
 
 
Bert Filius  
Directeur 
 
 

 


