www.unitas63.nl

Beste kinderen en ouder(s)/verzorger(s),

Super leuk dat jullie op woensdagmiddag 26 september meedoen met het H.V. Unitas ’63
schoolhandbaltoernooi!
Hieronder is alle informatie te vinden zoals locatie, tijden, wedstrijdschema, etc.
Hierbij willen wij ook onze sponsoren bedanken:

bekend van uw
Maassluise weekmarkt
We hopen op een gezellige en sportieve middag.

Belangrijke tijden
12:50 uur
Alle kinderen verwachten wij, in sporttenue op het hoofdveld, om het schoolhandbaltoernooi met een
gezamenlijke warming up te beginnen.
13:00 uur
Start van het schoolhandbaltoernooi.
±16:15 uur
Prijsuitreiking en afsluiting schoolhandbaltoernooi.

Inlooptrainingen op 2, 9 en 16 oktober 2018
Mocht je na dit schoolhandbaltoernooi enthousiast zijn geworden over handbal en zou jij wel eens een
keertje willen komen kijken of meetrainen? Kom het proberen op onze inlooptrainingen op 2, 9 en 16
oktober. Je bent altijd van harte welkom!
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Locatie
Het Sportpark Wipperspark (hieronder geel gemarkeerd)

Aanmelden toernooi
De teambegeleider vragen wij het team aan te melden bij het wedstrijdsecretariaat. Bij aanmelding
ontvangt u wat informatie waaronder een teamvoucher voor de teamfoto en een gezonde snack.
Team en gezonde snack
Vanaf 14:00u kan elk team op de foto bij onze fotograaf. De groepsfoto wordt na het schoolhandbaltoernooi naar de school verstuurd. Wanneer je de teamfoto gaat maken, krijgt het team na inlevering
van de voucher een gezonde snack van de fotograaf.
De teambegeleider kan zich buiten bij de fotograaf melden (zie pag. 8). Is er even niemand aanwezig,
vraag ernaar binnen bij de bar van de kantine.
Schminken en springkussen
Voor extra vermaak tussen de wedstrijden door is er een springkussen aanwezig. En het is mogelijk om
je schoollogo te laten schminken!
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Toernooi spelregels
Algemeen
● In alle leeftijdscategorieën wordt gemengd gespeeld.
● Het eerst vermelde team neemt de bal uit.
● Verdediging en aanval mogen niet in het cirkelgebied, alleen de keeper. Wel
mag de aanvaller met de bal de cirkel in springen om te gooien voordat hij/zij de grond raakt.
● Slingerworpen zijn niet toegestaan.
Poule groep 3/4
● Er wordt gespeeld op een mini-veld met kleine doeltjes;
● Elk team heeft 5 spelers op het veld (4 + wisselende keeper);
● De keeper mag mee in de aanval, waardoor er 5 tegen 4 overtal ontstaat.
● Er wordt gespeeld met een zachte bal;
● Er wordt offensief verdedigd (proberen de bal te veroveren);
● Verdedigen mag uitsluitend op de eigen helft;
● Er mag niet gescoord worden vanaf de eigen helft;
● Er mag niet gescoord worden in een leeg doel (wachten tot keeper terug in het doel is);
● Persoonlijke dekking van een speler is niet toegestaan;
● 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.
Poule groep 5
● Er wordt gespeeld op een mini-veld met doelverkleiners;
● Elk team heeft 5 spelers op het veld (4 + wisselende keeper);
● De keeper mag mee in de aanval, waardoor er 5 tegen 4 overtal ontstaat.
● Er wordt gespeeld met een harde bal;
● Er wordt offensief verdedigd (proberen de bal te veroveren);
● Verdedigen mag uitsluitend op de eigen helft;
● Er mag niet gescoord worden vanaf de eigen helft;
● Er mag niet gescoord worden in een leeg doel (wachten tot keeper terug in het doel is);
● Persoonlijke dekking van een speler is niet toegestaan;
● 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.
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Poule groep 6, 7, 8
● Er wordt gespeeld op een normaal handbalveld. Groep 6 speelt met doelverkleiners;
● Elk team heeft 6 spelers en 1 keeper op het veld, dus in totaal 7;
● Er wordt gespeeld met een harde bal;
● Er wordt offensief verdedigd (proberen de bal te veroveren);
● Verdedigen mag uitsluitend op de eigen helft;
● Persoonlijke dekking van een speler is niet toegestaan;
● Na een doelpunt wordt het spel hervat vanaf de middenlijn na het fluitsignaal;
● Bal via de verdediging over de achterlijn betekent een hoekworp voor de aanvallers, via de keeper
over de achterlijn is keeperbal;
● Bij fouten wordt een vrije worp toegekend aan de tegenpartij;
● Bij een vrije worp staan alle aanvallers buiten de 9 meter lijn (stippellijn) en alle verdedigers op
minimaal 3 meter afstand van de bal;
● Bij het ontnemen van een doelkans op onsportieve wijze, kan de scheidsrechter een penalty aan de
aanvaller toekennen.
Ballen en speelmateriaal
Mocht je willen ballen buiten de wedstrijden om? Helaas kunnen wij geen ballen en/of spelmateriaal
uitlenen. Je kan een eigen bal meenemen, maar let wel op dat de bal niet een wedstrijd hindert.
Waardevolle spullen
Laat waardevolle spullen zoals sieraden, mobiele telefoons, e.d. zoveel mogelijk thuis. Er zijn geen
kluisjes aanwezig.
Roken
Roken is niet toegestaan langs de velden. We vragen u rekening te houden met de kinderen en daarom
alleen te roken op de aangewezen rookplek op het toernooi terrein.
Pinnen is niet mogelijk
Onze kantine is geopend, echter kan je bij ons uitsluitend met contant geld betalen.
Puntentelling
Hieronder kun je zelf de wedstrijdpunten bijhouden.
Gewonnen
= 2 punten
Gelijkspel
= 1 punt
Verloren
= 0 punten
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Poule

A - groep 3/4

Team

punten

Totaal

punten

Totaal

punten

Totaal

punten

Totaal

het Balkon 1
het Balkon 2
het Balkon 3
de Dijck

Poule

B - groep 5

Team
het Balkon 1
het Balkon 2
de Dijck
Ichthus

Poule

C - groep 6

Team
de Dijck 1
de Dijck 2
Ichthus
de Westhoek

Poule

D - groep 7/8

Team
het Balkon 1
het Balkon 2
de Dijck 1
de Dijck 2
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Poule indeling
Poule

Poule

A - groep 3/4

Poule

B - groep 5

het Balkon 1

het Balkon 1

het Balkon 2

het Balkon 2

het Balkon 3

de Dijck

de Dijck

Ichthus

C - groep 6

Poule

D - groep 7/8

de Dijck 1

het Balkon 1

de Dijck 2

het Balkon 2

Ichthus

de Dijck 1

de Westhoek

de Dijck 2
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Wedstrijdschema
Veld 1
Serie
Tijden
1
13:00
2
13:30
3
14:00
4
14:30
5
15:00
6
15:30

Poule
D - groep 7/8
D - groep 7/8
D - groep 7/8
D - groep 7/8
D - groep 7/8
D - groep 7/8

wedstrijd
het Balkon 1
de Dijck 1
het Balkon 1
het Balkon 2
de Dijck 2
de Dijck 1

Serie
1
2
3
4
5
6

Veld 2
Tijden
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30

Poule
C - groep 6
C - groep 6
C - groep 6
C - groep 6
C - groep 6
C - groep 6

wedstrijd
de Westhoek
de Dijck 1
de Westhoek
Ichthus
de Dijck 2
de Dijck 1

Serie
1
2
3
4
5
6

Veld 3
Tijden
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30

Poule
B - groep 5
B - groep 5
B - groep 5
B - groep 5
B - groep 5
B - groep 5

wedstrijd
het Balkon 1
Ichthus
het Balkon 1
het Balkon 2
de Dijck
Ichthus

Serie
1
2
3
4
5
6

Veld 4
Tijden
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30

Poule
A - groep 3/4
A - groep 3/4
A - groep 3/4
A - groep 3/4
A - groep 3/4
A - groep 3/4

wedstrijd
de Dijck
het Balkon 2
de Dijck
het Balkon 1
het Balkon 3
het Balkon 2

Uitslagen
het Balkon 2
de Dijck 2
de Dijck 1
de Dijck 2
het Balkon 1
het Balkon 2

Uitslagen
Ichthus
de Dijck 2
de Dijck 1
de Dijck 2
de Westhoek
Ichthus

Uitslagen
het Balkon 2
de Dijck
Ichthus
de Dijck
het Balkon 1
het Balkon 2

Uitslagen
het Balkon 1
het Balkon 3
het Balkon 2
het Balkon 3
de Dijck
het Balkon 1
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Plattegrond Toernooi terrein

Kijk ook is op onze website en facebook voor meer informatie.

http://www.unitas63.nl/
en
https://nl-nl.facebook.com/Unitas63/

Met vriendelijke sportgroeten,

Schoolhandbalcommissie H.V. Unitas ‘63
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