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We wensen alle teams een 
sportief en gezellig 

toernooi toe! 
 
 
 
 

Handbalvereniging DSS Heemskerk 

Team Sportservice Kennemerland 
 

 

 
 



 

INDELING TERREIN 
 



 

SCHOOLHANDBALTOERNOOI 
 

Voor 
 

Jongens en meisjes van groep 3 t/m 8 

van de basisscholen Heemskerk en Uitgeest 
 

op 

 
Zondag 30 juni 2019 

 

Sportcomplex Assumburg 
Communicatieweg 2 

Heemskerk 

 
 Team Sportservice Kennemerland heeft ook dit jaar Handbalvereniging 

DSS bereid gevonden de organisatie op zich te nemen. 

 
 Voor eventuele vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met 

mevrouw Carla de Groot, telefoon: 0251-247252 of 06-20214808,  

e-mail pj.degroot132@casema.nl  
 

 

Afspraken 
 
De teamleiders dienen zich 15 minuten voor aanvang van hun eerste 

wedstrijd te melden bij de wedstrijdtafel.  

 
De speelvelden zijn alleen toegankelijk voor spelende teams. 

 

Bij gelijke kleding worden door de toernooileiding hesjes beschikbaar 

gesteld voor het tweede genoemde team. 

 

Teamleid(st)ers moeten zich 5 minuten voor de aanvang van de wedstrijd 
naar het veld begeven. 

 

De schoolsportcommissie en de vereniging zijn niet verantwoordelijk voor 
schade, in welke vorm dan ook, toegebracht aan ons complex - 

deelnemende spelers en/of publiek.  
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WEDSTRIJDREGLEMENT 
 
1. De wedstrijden worden gespeeld volgens de schoolhandbalregels zoals vermeld in dit 

programmaboekje. De wedstrijdduur is 20 minuten.  
 

 
2. Er zijn in totaal 8 poules:  
 

Poule Leeftijdscategorie Min aantal spelers Veld 

Poule A Groep 3-4 meisjes/gemengd 5 spelers - geen vaste keeper, 

keeper mag mee aanvallen 
Half veld 

Poule B Groep 3-4 gemengd 5 spelers - geen vaste keeper, 

keeper mag mee aanvallen 
Half veld 

Poule C Groep 3-4 gemengd 5 spelers - geen vaste keeper, 

keeper mag mee aanvallen 
Half veld  

Poule D Groep 5-6 meisjes/gemengd 4 spelers + 1 keeper Half veld 

Poule E Groep 5-6 jongens/gemengd 4 spelers + 1 keeper Half veld 

Poule F Groep 5-6 meisjes/gemengd 4 spelers + 1 keeper Half veld 

Poule G Groep 7-8 meisjes/gemengd 6 spelers + 1 keeper Heel veld 

Poule H Groep 7-8 jongens/gemengd 6 spelers + 1 keeper Heel veld 

 
3. Een team bestaat uit het hierboven genoemde min. aantal spelers/speelsters, die 

alleen mogen spelen bij het team waarvoor ze zijn opgegeven volgens de spelerslijst 
(zie bijlage 1). Het is niet toegestaan om jongens in meisjesteams op te stellen of 

anders om. Bij overtreding wordt de school uitgesloten van verdere deelname aan het 
toernooi. Een teamlijst moet voor aanvang van de eerste wedstrijd ingeleverd worden 
bij de toernooileiding. Bij niet volledige invulling van de teamlijst kan een team 

worden geweigerd. 
 

4. De teamleiders dienen zich 15 minuten voor aanvang van hun eerste wedstrijd te 
melden bij de wedstrijdtafel. 

 
5. De wedstrijden dienen stipt op tijd te beginnen.  
 

6. Het team dat het eerst in het programma wordt genoemd, neemt de beginworp, en 
speelt op de speelhelft aan de kantinezijde. 

 
7. De rangorde in de poule wordt bepaald door: 

 De wedstrijdpunten. Is dat gelijk dan geldt: 

 Het onderlinge resultaat. Is dat gelijk dan geldt: 
 Het doelsaldo. Is dat gelijk dan: 

 Per team drie 7-meter worpen.  
 
8. De strafworpen worden om en om genomen door 3 spelers van elk 

team. 
 

9. Tegen beslissingen van de scheidsrechter en de toernooileiding kan 
niet worden geprotesteerd.  

 

10. Prijsuitreiking: voor ieder team is er een beker! 



 

POULE-INDELING EN WEDSTRIJDEN 
 
Hieronder staat per poule de begin en eindtijd vermeld. Voor het volledige programma 
verwijzen wij naar het wedstrijdprogramma, dat apart is verzonden en op de speeldag 
zelf voor ieder team klaarligt bij de wedstrijdtafel.  

 

Groep Poule Aanvang wedstrijden 

3-4 Poule A 12.36 uur 

3-4 Poule B 11.54 uur 

3-4 Poule C 10.30 uur 

5-6 Poule D 10.51 uur 

5-6 Poule E 11.12 uur 

5-6 Poule F 11.33 uur 

7-8 Poule G 10.30 uur 

7-8 Poule H 10.51 uur 

 
De prijsuitreiking zal om 16.00 uur plaatsvinden. Voor ieder team is er een 

beker! 
 

 
 

 

KLEEDKAMERS 
 

Meisjes kleedkamers 1 + 2 (voorzijde) 
Jongens kleedkamers 3 + 4 (achterzijde) 



 

SPELREGELS SCHOOLHANDBAL 
 

Algemeen 

 In het doelgebied (cirkel) mag alleen de keeper staan 

 Met de bal in je handen mag je maximaal 3 passen lopen 
 Dribbelen met de bal mag. Maar niet dribbelen, bal vasthouden en weer 

dribbelen, dat is ‘’second dribble’’. 

Handbal is een fysieke sport maar elkaar duwen en aan elkaar trekken is 
absoluut verboden! 

Groep 3-4 

 Speelt op een miniveld met minidoeltjes; 
 Er wordt gespeeld met een zachte bal, zodat er geen angst voor de bal hoeft 

te zijn, maar waarmee wel kan worden gestuit; 
 Elk team heeft 5 spelers op het veld (4 + wisselende keeper).  

 De keeper mag mee in de aanval, waardoor er 5-4 overtal ontstaat.  
 Er mag niet gescoord worden vanaf de eigen helft; 

 De kinderen spelen verplicht met een offensieve verdediging op de eigen 
speelhelft (dus niet met de hakken tegen de cirkel) 

 Eén of enkele vaardige kinderen individueel verdedigen, is verboden; 
 Na een doelpunt wordt het spel hervat met het uitspelen van de bal door de 

keeper vanuit het doelgebied (zonder fluitsignaal), dus niet vanaf de 

middenlijn; 
 Bal over de achterlijn betekent altijd uitworp voor de keeper (dus geen 

hoekworp); 
 Foutjes (zoals 2x stuit of meer dan 3 passen lopen) worden niet bestraft maar 

uitgelegd, waarna het bal bezittende team verder gaat waar het was; 
 Bij een zware overtreding wordt er een shoot-out gegeven i.p.v. een penalty. 

Groep 5-6 

 Spelen op een miniveld met minidoeltjes; 
 Er wordt gespeeld met een zachte bal (maat 0), zodat er geen angst  voor de 

bal hoeft te zijn, maar wel Elk team heeft 5 spelers op het veld (4 spelers + 
1 keeper); 

 De kinderen spelen verplicht  met een offensieve verdediging op het hele veld 

(dus niet met de hakken tegen de cirkel); 
 Eén of enkele vaardige kinderen individueel verdedigen, is verboden; 

 Na een doelpunt wordt het spel hervat met het uitspelen van de bal door de 
keeper vanuit het doelgebied (zonder fluitsignaal), dus niet vanaf de 

middenlijn; 
 Bal over de achterlijn betekent altijd uitworp voor de keeper (dus geen 

hoekworp); 

 Foutjes (zoals 2x stuit of meer dan 3 passen lopen) worden wél bestraft en 
ook uitgelegd, waarna de tegenpartij het spel hervat met een vrije bal; 

 Bij zware overtreding wordt er een shoot-out gegeven i.p.v. een penalty. 



 

 

Groep 7-8 

 Speelt op een heel veld met standaard doel; 

 Er wordt gespeeld met een harde bal, maat 1; 
 Elk team heeft 7 spelers op het veld (6 spelers + 1 keeper). In de 

gemengde poule min. 2 meisjes in het veld; 
 De kinderen spelen verplicht met een offensieve verdediging op het hele 

veld, d.w.z. 3 spelers buiten de stippellijn – de 9 meter lijn (dus niet met 
zijn allen met de hakken tegen de cirkel); 

 Eén of enkele vaardige kinderen individueel verdedigen, is verboden; 
 Na een doelpunt wordt het spel hervat met het uitspelen van de bal vanaf 

de middenlijn, na fluitsignaal van de scheidsrechter; 
 Foutjes (zoals 2x stuit of meer dan 3 passen lopen) worden wél bestraft, 

waarna de tegenpartij het spel hervat met een vrije bal; 

 Bij zware overtreding wordt er een penalty gegeven. 

 

In het kort 

 Groep 3 + 4 Groep 5 + 6 Groep 7 + 8 

Veld Klein veld Klein veld Groot veld 

Bal Zacht maat 0. Zacht maat 0. Hard maat 1. 

Spelers en 

keeper 

5 spelers (geen vaste 

keeper) 

4 spelers + 1 keeper 6 spelers + 1 

keeper. In de 
gemengde poule 
min. 2 meisjes in 

het veld 

Bal veroveren Alleen op eigen helft. Op hele veld Op hele veld 

Hoekworp Nee, bal over achterlijn 
is keeperbal 

Nee, bal over 
achterlijn is 

keeperbal 

Ja 

Middenuit na 

doelpunt 

Keeper brengt de bal in 

het spel 

Keeper brengt de bal 

in het spel 

Ja 

Fouten 
bestraffen? 

Nee, uitleggen en bal 
bezittende team gaat 
verder 

Ja, uitleggen en vrije 
worp tegenpartij 

Ja 

7-meter Nee, vrije worp 
beoordelen, alleen 

i.g.v. hele zware 
overtreding shoot-out 

Nee, shoot-out i.p.v. 
7- meter 

Ja 

 
Elkaar duwen en aan elkaar trekken is absoluut verboden 

 



 

 
SPECIALE AANDACHT VOOR  

ONZE JEUGDSCHEIDSRECHTERS 
 

 
 
 

Wij zijn volop bezig met het theoretisch én praktisch opleiden 

van jeugdscheidsrechters. 
 

Dit toernooi biedt onze jeugdscheidsrechters de kans om een aantal 
wedstrijden te fluiten.  

 
Tijdens deze wedstrijden zullen er scheidsrechter-begeleiders aanwezig 

zijn om de jonge scheidsrechters te ondersteunen en daar waar nodig 
vragen van coaches en supporters te beantwoorden.  

 

 
Wij rekenen op uw begrip en medewerking! 

 
 

 

 



 

 
  

 
 

 

Teamsamenstelling voor schoolhandbaltoernooi Heemskerk en Uitgeest 
 

 

Schoolnaam:…………………………………………………………………………. 
 

 

Deelnemerslijst:                                   
 

Team:…………………………. 

 

 Naam Voornaam Geboortedatum Lid van welke 
handbalvereniging 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

 

Het team zal begeleid worden door: 
 

Naam:…………………………………………………… 

 
Tel:……………………………..(mobiel) 

 

De spelerslijsten moeten ingeleverd worden voor de eerste wedstrijd bij de 
melding van het team bij de toernooileiding. 

 

Voor de scholen met 2 of meer teams: 
Een speelster en/of speler mag maar bij één team worden opgegeven. 

Bij niet naleven van deze regel volgt uitsluiting van de school. 

 



 

 
 


