
Toernooiregels schoolhandbal 2018 
 
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. 
 

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.  


