Organisatie vooraf de F-jeugdtoernooien.
-

Waar kan ik een nieuw team aanmelden?
De inschrijving staat in Sportlink open van 1 maart tot 1 april. Daarna kan je een team
aanmelden via dit formulier.

-

Kan een nieuw ingeschreven team snel genoeg deelnemen aan een toernooi?
Je kan het gehele seizoen teams aanmelden, We streven erna om binnen een maand het
team te laten spelen.

-

Hoe geef de speelsterkte bij de F-jeugd aan?
Door bij de indeling van de teams rekening te houden met leeftijd en ervaring kunnen
tweedejaars wel zoveel mogelijk tegen elkaar spelen. Het spel blijft zo leuk en uitdagend en
de overgang naar E iets minder groot. Klik hier voor speelsterkte schema seizoen ’20-’21.

-

Wanneer weet je als vereniging dat je een toernooi moet organiseren?
In Sportlink Club: Bij wedstrijdzaken > accommodatiebezetting kunnen alle
verenigingsaccommodaties (veld/zaal/beach) geselecteerd worden, daar zijn alle wedstrijden
zichtbaar van een toernooi. Standaard wordt het veld getoond, dus je moet via het pijltje de
zaal selecteren.

-

Waar kan je het concept F-jeugdtoernooien vinden? Let op: speeldagen en/of
aanvangstijden van uitwedstrijden kunnen nog wijzigen tot publicatie!
Een totaal overzicht van alle concept wedstrijden (thuis + uit) kan ingezien worden onder
wedstrijdzaken > wedstrijden plannen > wedstrijdprogramma > selecteer bovenin tabblad
thuis en uit > wijzig onderin de datum naar 1 juli 2020 t/m 30 juni 2021 > klik op vergrootglas.
Klik rechtsonder op oranje pijltje om te exporteren naar Excel.

-

Hoeveel tijd moet ik een zaal inhuren?
De zaal dient standaard 2,5 uur ingehuurd te worden! Ongeacht het aantal teams dat
deelneemt. Zo is er ruimte voor teams om in te stromen en het spellencircuit klaar te zetten.

-

Wat als een poule bestaat uit 4 of 5 teams?
Zij spelen op 1 klein veld tot dat er nieuwe teams toegevoegd worden. In het programma is
rekening gehouden met 5 min extra pauze tussen de wedstrijden door.

-

Wat als een poule bestaat uit 6 teams?
In het programma is rekening gehouden met 5 min extra pauze tussen de wedstrijden door.

-

Ruilen van toernooidatum met andere verenigingen.
Wanneer er geen hal beschikbaar is op jullie accommodatie, verzoeken wij jullie om contact
op te nemen met de verenigingen uit jullie poule om samen te kijken wat de mogelijkheden
zijn tot ruilen van de toernooidatum. Graag zien wij de terugkoppeling via dit formulier.

-

Aanvangstijden en/of Speeldag klopt niet?
De aanvangstijden van de F-jeugdwedstrijden kan de vereniging niet zelf plannen/schuiven.
Wil je dit als vereniging wel dan kan je dit via dit formulier aangeven. En passen wij het aan.

-

Wie geeft aan wanneer iemand aan de spellencircuit kan deelnemen?
De organiserende vereniging maakt hiervoor een lijst.

-

Voor een spellencircuit is in onze accommodatie geen ruimte.
Meld dit dan aan jeugdhandbal@handbal.nl, dan gaan we kijken of we een alternatief hiervoor
kunnen maken.

-

Waar kun je de belijning voor de F-jeugd aanvragen?
Het is niet mogelijk om bij het NHV belijning voor F-jeugd aan te vragen. Dit is een
verantwoordelijkheid van de vereniging zelf. De meeste gemeenten pakken dit prima op door
de belijning aan te (laten) leggen in de sporthal en op de buitenvelden. Op zich is men daar
vrij in (kleuren e.d.), zolang de juiste afmetingen aangehouden worden: 20 meter lang en 1216 meter breed met 2 halve cirkels met een straal van 5 meter. Zie tekening.

-

Waar kunnen wij de F-doeltjes bestellen?
Op dit moment hebben wij nog een aantal doeltjes die wij jullie kunnen aanbieden voor €100
per set i.p.v.€140. Deze doeltjes kunnen overal voor ingezet worden. Bestellen? Stuur een
mailtje naar jeugdhandbal@handbal.nl

-

Klik hier voor het draaiboek voor het F-jeugd toernooi

Organisatie Handbal-App voor de F-jeugdtoernooien
-

Hoe komen de teamnamen op de teamopgave?
De namen moeten vooraf in Sportlink Club worden ingevoerd.

-

Wie moeten er op het wedstrijdformulier staan?
Spelers: er moeten minimaal 4 namen op de teamopgave staan, anders zijn de wedstrijden
niet
zichtbaar in de app. De kinderen raken niet vastgespeelt. Dus je mag onbeperkt van
samenstellingen wisselen. Plezier staat hierin voorop.
Spelleider/Coach: De teamverantwoordelijke moet vooraf aan het toernooi aangesteld
worden als scheidsrechter. Dit doet de wedstrijdsecretaris van de eerstgenoemde vereniging
in Sportlink club.

-

Hoe en door wie worden de uitslagen van de F-jeugdtoernooien ingevuld?
In Sportlink moet wel een uitslag ingevuld worden, doe je dat niet dan blijft de wedstrijd in het
systeem staan. De afspraak is om altijd 0-0 in te voeren, behalve als het verschil in
speelsterkte heel groot is. Dan voer je een 1 in voor het team dat veel sterker is. Bijvoorbeeld
A speelt tegen B en B is veel sterker. De uitslag in Sportlink van de wedstrijd A-B is dan 0-1.
De spelleider van de eerst genoemde vereniging voert de uitslag in.
Kortom: Wanneer er geen teamverantwoordelijke/Spelleider wordt toegevoegd kan de
teamopgave ook niet worden goedgekeurd en de uitslagen dus ook niet worden ingevuld. De
toernooiwedstrijdjes blijven dan in de Handbalapp staan en dan wordt de app wel erg
onoverzichtelijk voor een ieder.

Organisatie tijdens het F-jeugdtoernooi.
-

Hoe is de wedstrijd van 20 minuten voor de F-jeugd in toernooivorm verdeeld?
De speeltijd is 13 minuten
Shoot out 5 minuten
Begroeten/bedanken is 2 minuten
Kortom: in elke wedstrijd zit een shoot-out. Dit is gedaan zodat alle kinderen een keer op doel
kunnen schieten.

-

Wie regelt het begroeten / afscheid nemen?
De eerstgenoemde team regelt het begroeten en bedanken. Na het eindsignaal van de
wedstrijd bedanken alle spelers en speelsters de tegenstanders persoonlijk door middel van
een “high five”.

-

Wie is de spelleider?
We willen graag in de F-jeugd de coaches (van de beide teams) samen de wedstrijd laten
begeleiden zonder aparte spelleider. De coach is dus ook spelleider. Klik hier voor meer
informatie over de spelleiding F-jeugd.

-

Kleedkamerbeleid:

De kleedkamer is een plek wat per definitie een veilige omgeving moet zijn. Klik hier om te
kijken wie er wel en niet in de kleedkamers mogen komen.
-

Moeite om een team compleet te hebben voor een toernooi?
Laat de spelers hun vriendjes en vriendinnetjes meenemen. Om de drempel tot het lid worden
van een handbalvereniging te verlagen en het mogelijk te maken om een korte periode kennis
te maken met de handbalsport kan het lid voor twee maanden ‘aspirant-lid’ worden van de
vereniging. Het aspirant- lidmaatschap is beschikbaar voor alle leeftijden. Klik hier voor meer
informatie.

-

Wat te doen als een F-team te sterk of te zwak is?
Dit kan je melden aan jeugdhandbal@handbal.nl wij gaan kijken wat de mogelijkheden zijn
om te wisselen van poule.

Waar informatie te vinden over F-jeugdtoernooien
-

Waar kunnen belangstellende het F-jeugdprogramma vinden?
1. In de app van HandbalNL
2. www.handbal.nl> programma/standen/uitslagen> poules> regio kiezen> zaal> Fjeugdtoernooien> poule kiezen waarin jullie F-jeugd speelt> Programma en via Exel
kan je het totale programma exploiteren.

-

Klik hier voor de F-jeugd Pagina
Mis je informatie laat het ons weten door een mail te sturen naar jeugdhandbal@handbal.nl

Het begeleiden van vrijwilligers voor f-jeugdtoernooien
-

Klik hier voor informatie over de E-learning Een beetje opvoeder

-

Zoek je een opleiding voor een trainer/coach?
Zijn er binnen jou verenigingen ouders, belangstellende die zich graag willen ontwikkelen als
trainers en/of wedstrijden te begeleiden dan is de opleiding Handbaltrainer 2 iets voor hun!
Klik hier voor de opleiding HT2.

-

Klik hier voor de digitale F-jeugdflyer.

