Jeugd Beach Handball
Nieuwe stijl

Kinderen spelen Beach Handball op een andere manier dan het
reguliere Beach Handball. In navolging op het zaalhandbal zijn de Beach
Handball regels per categorie (F- en E-jeugd) aangepast om het spel
beter te laten aansluiten bij de belevingswereld en bewegingsdrang
van de kinderen. Plezier en veelzijdig bewegen staan centraal. De
verschillende speelwijzen in F- en E-jeugd werken stap voor stap richting
het reguliere Beach Handball spel.
In het overzicht aan de achterzijde van deze flyer staan de uitgangspunten
van de nieuwe stijl jeugd Beach Handball uitgewerkt. Bij voorkeur
worden de Beach Handball wedstrijden van de F-jeugd georganiseerd als
onderdeel van een spelfeest.

UITGANGSPUNTEN
F-JEUGD 7-8 JAAR

E-JEUGD 9-10 JAAR

REGULIER BEACH
HANDBALL

Speeltijd

2 x 10 minuten

2 x 10 minuten

2 x 10 minuten

Shoot-Out

Verplicht na elke wedstrijd
(iedereen schiet een keer en
staat een keer op doel)

Verplicht na elke wedstrijd
(iedereen schiet een keer en
staat een keer op doel), bij
gelijkspel (1-1 in sets) tellen de
eerste 5 pogingen mee voor de
wedstrijd

Alleen bij gelijkspel (1-1 in
sets)

Afmeting veld

21 x 12 m (6-meter wordt aan
één zijde als achterlijn gebruikt)

27 x 12 m

27 x 12 m

Afmeting doel

2 x 1,60 m

3 x 1,60 m

3x2m

Doelgebied

5m

6m

6m

Bal

Beach Handball maat 00

Beach Handball maat 00

Beach Handball, diverse maten

Scorebord

Nee

Ja

Ja

Ranglijst

Nee

Nee

Ja

Aantal spelers

3 veldspelers + 1 keeper, geen
afwijkend shirt (iedereen mag
op doel)

3 veldspelers + 1 keeper,
afwijkend shirt (keepers
verplicht rouleren tijdens de
wedstrijd)

3 veldspelers + 1 keeper

Leiding

Spelleider

Eén scheidsrechter

Twee scheidsrechters

Fouten straffen?

6-meter worp voor een “zware”
overtreding (geen tijdelijke
uitsluiting, diskwalificatie)

6-meter worp voor een “zware”
overtreding (geen tijdelijke
uitsluiting, diskwalificatie)

Tijdelijke uitsluiting,
diskwalificatie

Puntentelling

Spelleider voelt de wedstrijd
aan; creativiteit wordt beloond
(2 punten)

Scheidsrechter voelt de
wedstrijd aan; creativiteit wordt
beloond (2 punten)

1 punt voor regulier doelpunt,
2 punten voor een (goed
uitgevoerd) spectaculair
doelpunt

Uitvoering Shoot-Out

Loop- en vangfouten toestaan
(bal mag de grond raken)

Eén vangfout toestaan (bal mag
de grond één keer raken)

Bal mag de grond niet raken

Wisselen van spelers

Spelers mogen alleen in de
verdediging het speelveld
betreden. Er wordt dus
eerst verdedigd en daarna
aangevallen. Na het afsluiten
van de eigen aanval is er de
keuze: terug naar de verdediging
of wisselen (speelveld verlaten)

Spelers mogen alleen in de
verdediging het speelveld
betreden. Er wordt dus
eerst verdedigd en daarna
aangevallen. Na het afsluiten
van de eigen aanval is er de
keuze: terug naar de verdediging
of wisselen (speelveld verlaten)

Ongelimiteerd wisselen

Mochten er over bovenstaande uitgangspunten nog vragen en/of opmerkingen zijn,
dan kun je contact opnemen via beachhandball@handbal.nl

