Draaiboek F-toernooi

SINTERKLAAS

Inleiding
Een toernooi organiseren is een leuke klus. In dit draaiboek vinden jullie handvatten die jullie
kunnen helpen bij de organisatie van een F-toernooi.
De wedstrijdjes bij de F-jeugd worden in toernooivorm aangeboden. Om de F-jeugd
toernooitjes goed te laten aansluiten bij de nieuwe speelwijze is er gekozen voor de volgende
opzet:
Op 2/3 gedeelte van de sporthal worden 2 velden uitgezet voor het spelen van wedstrijdjes.
De wedstrijden duren 20 minuten inclusief shoot-out en wisselen. Zet de klok daarom op 13
minuten voor de wedstrijd. Je hebt dan 5 minuten voor de shoot-out en 2 voor het door
wisselen. Na de wedstrijd van 13 minuten direct een shoot-out en je sluit af met een high-five.
Op het overige 1/3 gedeelte worden spelvormen aangeboden. De spelvormen zijn goed voor
een veelzijdige bewegingservaring, tevens zeer geschikt als voorbereiding op technieken en
bewegingen die later worden aangeleerd. De indeling van de teams op het spelcircuit moet
door de organisatie gemaakt worden en op de speeldag met de deelnemers gedeeld worden.
Mochten jullie suggesties en/of wensen hebben over de inhoud van dit draaiboek, dan horen
wij dat graag, stuur een mail naar jeugdhandbal@handbal.nl
Veel succes en plezier bij de organisatie.
Team jeugdhandbal

Handige links:
Flyer F-jeugd
Poster F-jeugd
Boekje “Jeugdleiding”
Uitnodiging “kom je ook handballen”
Spelleiding bij F-jeugd
Deze materialen zijn ook in hardcopy te bestellen via de site.

Organisatie:
Vul zodra je gaat starten met de organisatie van een toernooi onderstaand schema in en vul
aan waar nodig. Gebruik het als takenlijst in de voorbereiding zodat je op de dag zelf niet
voor verrassingen komt te staan.
Voorbeeld takenlijst voorafgaand aan toernooi:
Tijd Wat?
Datum en tijdstip
plannen
Inhuren/regelen
sporthal/veld
Indeling teams
spellencircuit

Wie?
Contactpersoon
vereniging en
NHV

jeugdhandbal@handbal.nl

Vereniging
Vereniging

Regelen spelmateriaal

Vereniging

Regelen hesjes

Vereniging

Regelen vrijwilligers

Opmerkingen

Vereniging

Microfoon / muziek /
tijd (klok) regelen

Vereniging

Taakverdeling maken

Vereniging

Publiciteit: Website/
Facebook/Twitter

Verenigingen/Cluster/
NHV

Vrijwilligers nodig voor
ontvangst,
spellencircuit.
13 minuten spelen, 5
minuten shoot-out en 2
minuten wisselen

Evt. lokale pers
inlichten/ uitnodigen

Klaar?

Het is voor de vrijwilligers en organisatie ook prettig om op de dag zelf een checklist te
hebben. Gebruik onderstaand voorbeeld en vul deze aan waar nodig.
Voorbeeld checklist toernooi dag:
Tijd Wat?
Opmerkingen
Vrijwilliger? Klaar?
Waar moeten de
vrijwilligers aan denken?
De activiteit doornemen met alle
Wat is de taakverdeling
09:0
vrijwilligers en eventuele vragen
van iedereen?
0
beantwoorden.
Afspraken maken over
opruimen
09:1
2 Velden uitzetten
5

Velden nummeren

09:1 Spelstations uitzetten met
5 spelmateriaal

Stations nummeren

09:1 Microfoon / muziek / klok
5 klaarzetten
09:1
Kleedkamers indelen
5

Evt. briefjes met namen
teams ophangen

09:1
Ontvangst deelnemende teams
5

Uitleg programma

09:1 Spelleiders verenigingen
5 informeren

Coaches even samen bij
elkaar om manier van
spelleiden te bespreken

09:3
Start toernooi
0
11:0
Afsluiten toernooi
0

Opruimen velden en
Eind spelmateriaal in sporthal of op
veld

Gezamenlijk met alle vrijwilligers
evalueren

Publiciteit:
Website/Facebook/Twitter/Krant

Leuk en handig is om
spelers op het laatste
station te laten
meehelpen met
opruimen door materiaal
naar 1 punt te laten
brengen.
Gezamenlijk afsluiten.
Tips en Tops doorgeven
aan
jeugdhandbal@handbal.
nl
Delen van foto’s op
social media wordt
gewaardeerd. Gebruik
#handbalnl
#jeugdhandbal

Sinterklaas

Totaallijst materiaal:


















2 kasten
6 matjes
Korfbalpaal met mand
2 korfbalmanden o.i.d.
2 banken
Tchouk
Verschillende ballen, pittenzakjes etc.
2 banken
Bok
Hoepels
Pionnen
Juten zak met ‘pakjes’
Stopwatch
3 Blinddoeken of theedoeken
Hockeybalken en/of banken/pionnen
2 korfbalmanden
3 cadeaus

1. Dak klimmen en pakjes bezorgen
De Sint kan natuurlijk alleen de beste hulpjes het dak op sturen. Hoe goed ben jij in
pakjes bezorgen?
Materiaal:








2 kasten
6 matjes
Korfbalpaal met mand
2 korfbalmanden o.i.d.
2 banken
Tchouk
Verschillende ballen, pittenzakjes etc. (mocht je
kleine jute zakjes tot je beschikking hebben is het
ook leuk om hier het pittenzakje in te doen)

Uitleg:
 Drie matten recht achter elkaar, kast met bank
schuin, daarna andere kast met bank geklemd ertussen, matten eronder.
Korfbalpaal met mand ernaast. Achter tweede kast matje in de lengte
neerleggen. Daarachter een Tchouk neerzetten met ballenmand ernaast
 Pakje (Pittenzak, kleine bal, bal) meenemen en van dak (mat) naar dak
springen. Daarna op schuine bank gaan liggen, bal in knieholte leggen en
vastklemmen met je benen en jezelf naar boven trekken. Klim op het dak, loop
voorzichtig naar het midden (ouder of trainer erbij staan) en gooi je pakje in de
schoorsteen (korfbalmand), loop door en spring van de kast. Pak een bal uit
de mand en gooi 3 keer in de tjouck / rebounder en probeer de bal te vangen.
Bal weer terugleggen in de mand en weer aansluiten bij dak klimmen.
Makkelijker:
 Kasten lager maken
 Afstand tot korfbalpaal verkleinen

Moeilijker:
 Afstand tot korfbalpaal vergroten
 Bank met smalle kant naar boven
 Matten verder uit elkaar bij van dak naar dak springen

2. Pietentraining
Wanneer je heel veel cadeaus moet afleveren moet je natuurlijk wel heel snel zijn.
Hoe snel kan je de zak wegbrengen?
Materiaal:







2 banken
Bok
Hoepels
Pionnen
Juten zak met ‘pakjes’
Stopwatch

Uitleg:
Pieten moeten voordat ze de pakjes rond gaan brengen,
natuurlijk even oefenen. 1 Piet is aan het werk om het record
te vestigen, de anderen moedigen hem aan.
 Juten Zak met paar 'pakjes' erin. Parcours maken met:
2 banken met dikke mat erop, paaltjes, hoepel, bok,
pion.
 Neem zak met pakjes mee. Heenweg: Onder dikke mat door, springen van
mat tot mat, tussen paaltjes door, door hoepel, over bok heen, om pion en
terugweg: onder bok door, door hoepel, tussen paaltjes, koprol op dikke mat.
 Pakjes zo snel mogelijk overbrengen. Tijd per persoon opnemen. Wie is het
snelste?
Variatie:
 Tijd opnemen per team
Makkelijker maken:
 Terugweg niet door toestellen, maar in 1 keer teruglopen
Moeilijker maken:
 Meer onderdelen toevoegen: kast of bank etc.

3. Pakjes bezorgen in het donker
Pieten moeten echt van alles kunnen, ze zijn natuurlijk vaak ’s nachts bezig. Kun jij
net als de Pieten in het donker je weg vinden en het cadeau bezorgen?
Materiaal:





3 Blinddoeken of theedoeken
Hockeybalken en/of banken/pionnen
2 korfbalmanden
3 cadeaus

Uitleg:
 Tweetallen maken, één met blinddoek
om en cadeautje in handen. Ander loopt
er naast en geeft aanwijzingen. Loop
voorzichtig door het labyrint en leg het
cadeau in de schoorsteen (korfbalmand).
Zonder de randen te raken.
 Daarna taken omdraaien

Makkelijker
 Kleiner, makkelijker parcours maken
 Hulp mag het kind met blinddoek aanraken
Moeilijker maken:
 Meer onderdelen toevoegen: kast of bank etc.
 Obstakels onderweg zoals pionnen met ballen erop, deze mogen er niet
afvallen

