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Nederlands Kampioenschap Sneldoelen 
 
 
 
Het EK Korfbal 2010 in hoofdlijnen 
Van 22 t/m 31 oktober 2010 vindt het IKF Europees Kampioenschap Korfbal 2010 plaats in 
Nederland. Voor het eerst nemen er 16 landen deel en de voorronden worden gespeeld op 
22, 23 en 24 oktober in Leeuwarden, Tilburg, Almelo en Den Haag. 
In het Topsportcentrum te Rotterdam worden van 26 t/m 30 oktober de tussenronden en 
eindronden gespeeld. De strijd om de plaatsen 1 t/m 8 vindt plaats op 31 oktober in Ahoy. 
 
Zie verder de website: www.ekkorfbal2010.nl. 
 
 
Het NK Sneldoelen 2010 voor………. Spieren voor Spiere n 
De Organisatie Commissie EK Korfbal 2010 roept alle korfbalverenigingen in Nederland op 
om deel te nemen aan het eerste officiële kampioenschap van Nederland Sneldoelen, de 
actie “NK Korfbal Sneldoelen 2010”. 
De verenigingen organiseren voorafgaand aan het EK Korfbal, in de periode van 15 
september tot 10 oktober, maar vooral in de Spieren voor SpierenWeek van 15 – 26 
september, wedstrijden waarbij vijf doelgroepen strijden om het kampioenschap sneldoelen 
van de betreffende vereniging. Daarna volgt de strijd om het kampioenschap van vijf 
districten tijdens de voorronden van het EK in de speelsteden en krijgt het hoogtepunt tijdens 
de finales op 31 oktober in Ahoy Rotterdam. 
 
Op de EK-site zijn sneldoelpogingen te zien van onze internationals: www.ekkorfbal2010.nl. 
 
Goede doel: Spieren voor Spieren 
De opbrengst van de actie is bestemd voor de Stichting Spieren voor Spieren, die zich inzet 
voor kinderen met een spierziekte onder het motto: ‘Gezonde spieren zetten zich in voor 
zieke spieren’. Ambassadeurs van deze stichting zijn tal van (ex-)topsporters, waaronder 
Frank de Boer en Louis van Gaal. 
 
Overhandiging van de “Cheque NK Korfbal Sneldoelen 2010” aan de Stichting Spieren voor 
Spieren op 31 oktober voorafgaand aan de finale.  
 
Organisatie: 
De bedoeling van de wedstrijd is het aantal gemaakte doelpunten in 1 minuut. Van iedere 
deelnemer wordt een bijdrage gevraagd van € 1,-- per poging. Deelnemers mogen onbeperkt 
pogingen wagen.  
Elke vereniging probeert zoveel mogelijk deelnemers te vinden en organiseert de actie op 
één dag met zoveel mogelijk pogingen.  
Leden van verenigingen die de actie niet ondersteunen, kunnen bij andere verenigingen 
terecht. Wij rekenen echter op alle verenigingen in Nederland. 
 
Als korfballers kunnen we dan op 31 oktober een enorme cheque aan de Stichting Spieren 
voor Spieren aanbieden! 
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Doelgroepen: er is gekozen voor 4 doelgroepen: 
1. Jeugd t/m 11 jaar op 3.00 m. korf 
2. Jeugd t/m 14 jaar 
3. Jeugd t/m 19 jaar 
4. Senioren 
5. G-groep (niet leeftijdsgebonden) 

 
De peildatum voor de leeftijd is 1 oktober 2010. 
 
Wedstrijdschema: 

•  1e Ronde bij de korfbalverenigingen, waarbij de 5 clubkampioenen bekend worden in 
de periode 15 september tot 10 oktober.  

•  2e Ronde tijdens de voorronden in de speelsteden op 22, 23 en 24 oktober waarbij 25 
districtkampioenen bekend worden. 

•  Finales voor de EK-finale op 31 oktober in Ahoy te Rotterdam onder aanmoediging 
van ambassadeurs van Spieren voor Spieren. De 5 kampioenen krijgen een cadeau 
van de Stichting Spieren voor Spieren. 

 
Inschrijving: 

•  Verenigingen melden zich voor 15 september 2010 aan bij de servicedesk van het 
KNKV voor deelname aan de actie. De eerste 100 verenigingen ontvangen een 
Mikasa wedstrijdbal.  

•  De aangemelde verenigingen worden dagelijks gepubliceerd op de EK-site onder de 
button NK Sneldoelen 2010. 

•  Op 8 en 9 september organiseert het KNKV vier bijeenkomsten voor de deelnemende 
verenigingen in de districten. Tijdens deze bijeenkomst worden de verenigingen 
geïnformeerd over de organisatie en reglementen. Deze zijn vanaf 28 augustus te 
raadplegen op de site www.ekkorfbal2010.nl en op de KNKV-site. 

 
Regeling: 

1. Inschrijving van deelnemers op verzamellijst aangeleverd door het KNKV. 
2. Deelname eerst na betaling van de bijdrage. 
3. Deelnemers mogen meerdere pogingen wagen, elke poging bijdrage € 1. 
4. Alle deelnemers in dezelfde categorie gebruiken dezelfde bal. Er zijn 5 categorieën. 
5. De tijdwaarnemers worden aangewezen door de organiserende vereniging.  
6. De deelnemer mag starten vanuit elke positie in de paalzone en geeft aan de 

tijdwaarnemer aan dat hij/zij klaar is voor zijn/haar poging. 
7. De tijdwaarnemer start de tijd op het moment dat de bal voor de eerste keer de 

handen van de deelnemer verlaat. 
8. Het is aan de behendigheid van de speler op welke manier hij/zij deze 1-minuut 

sneldoelen invult. 
9. De tijdwaarnemer telt hardop de score. 
10. Na precies 60 seconden fluit de tijdwaarnemer af en noteert de score op het 

wedstrijdformulier. 
11. De definitieve score is het aantal ballen dat voor het fluitsignaal volledig door de korf 

is gegaan.  
12. De organiserende vereniging draagt zorg voor correcte invulling van de diverse 

verzamellijsten (controle aantalpogingen versus opbrengsten) en het 
kampioenenoverzicht per deelnemende vereniging. 

13. De vereniging levert, direct na afloop van de recordpogingen, de deelnemerslijsten en 
het kampioenenoverzicht (per deelnemende vereniging) fysiek aan bij het KNKV 

14. De vereniging zorgt voor de verrekening van de opbrengst. 
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Prijzen:  

•  De eerste 100 verenigingen die zich aanmelden ontvangen een Mikasa wedstrijdbal. 
•  De verenigingskampioenen ontvangen twee toegangskaarten voor de EK-finales op 

31 oktober in Ahoy en een uitnodiging van het KNKV voor het districtskampioenschap 
op 22, 23 of 24 oktober. 

•  De districtskampioenen ontvangen een Mikasa wedstrijdbal en een uitnodiging van 
het KNKV voor de finale van het NK Sneldoelen op 31 oktober in Ahoy. 

•  De kampioenen van Nederland in elke klasse ontvangen vijf wedstrijdballen voor de 
vereniging en een persoonlijke prijs.  


