
H.V. Foreholte Open Handbaltoernooi 2018 - Reglement 
 

Leeftijdsgroepen:  

Teams worden ingedeeld in groepen waar de kinderen op school in zitten. We verdelen de 

teams in 6 groepen: groep 3, 4, 5, 6, 7, en 8 of een combinatie van deze groepen. Dit is 

afhankelijk van het aantal opgegeven teams. Als er in een team kinderen zitten uit verschillende 

groepen dan speelt het team in de hoogste groep. 

 

Open handbaltoernooiregels: 

• Een team bestaat uit tenminste 7 kinderen. Alleen de spelers die op het 

inschrijfformulier staan mogen spelen. 

• Elk kind mag in één team spelen en niet in meerdere teams tegelijk. 

• Elk team heeft een coach/begeleider van tenminste 18 jaar oud. 

• De wedstrijden worden gespeeld of gras (miniveld, veld B, veld C) of op asfalt (veld A). 

• Tijdens de wedstrijden speelt het eerst genoemde team met de hesjes (deze worden 

verzorgd door H.V. Foreholte) en het team met de hesjes mag de bal uitnemen. 

• Zorg voor geschikte sportkleding, goed schoeisel en geen sieraden. 

• De wedstrijden en halve finales duren 12 minuten en er wordt tijdens deze wedstrijden 

niet gewisseld van helft. 

• De finales duren 2 x 10 minuten, waarbij er gewisseld wordt van helft. 

• De puntendeling is als volgt: 

Gewonnen:  3 punten 

Gelijk:   2 punten 

Verloren:  1 punt 

• Bij gelijke stand in het eindklassement wordt volgens deze volgorde de uiteindelijke 

winnaar bepaald: 

1. De meest gescoorde doelpunten 

2. De minste tegendoelpunten 

Als de finale gelijk eindigt dan worden er penalty's genomen. 

• Iedereen houdt zich aan de beslissingen van de scheidsrechter. De beslissingen worden 

niet terug gedraaid. 

• De handbalvereniging Foreholte stelt zich niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan 

personen of eigendommen tijdens het toernooi. 

 

Handbalregels: 

De handbalregels, die soepel zullen worden toegepast door onze scheidsrechters, kunt u vinden 

op de onderstaande website (een speciale versie voor kinderen): 

http://www.handbal.nl/userfiles/Arbitrage/Jeugdspelregelboekje.pdf  

 

Vragen?! 

U kunt een mail sturen naar: jeugdcommissie@hvforeholte.nl  

Alle deelnemers veel succes en plezier gewenst! 

 


