Draaiboek F-Toernooi

SUPERHELDEN

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.
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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?

Wie?
Contactpersoon
vereniging en
Datum en tijdstip plannen
NHV
Inhuren/regelen
sporthal/veld
Indeling teams
spellencircuit

jeugdhandbal@handbal.nl

Vereniging
Vereniging

Regelen spelmateriaal

Vereniging

Regelen hesjes

Vereniging

Regelen vrijwilligers

Opmerkingen

Vereniging

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

Microfoon / muziek / tijd
(klok) regelen

Vereniging

Taakverdeling maken

Vereniging

Publiciteit: Website/
Facebook/Twitter

Verenigingen/Cluster/
NHV
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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?

De activiteit doornemen met alle
09:00 vrijwilligers en eventuele vragen
beantwoorden.

09:15 2 Velden uitzetten

09:15

Spelstations uitzetten met
spelmateriaal

Opmerkingen
Waar moeten de
vrijwilligers aan denken?
Wat is de taakverdeling
van iedereen?
Afspraken maken over
opruimen
Velden nummeren

Stations nummeren

09:15 Microfoon / muziek / klok klaarzetten
09:15 Kleedkamers indelen

Evt. briefjes met namen
teams ophangen

09:15 Ontvangst deelnemende teams

Uitleg programma

Coaches even samen bij
09:15 Spelleiders verenigingen informeren elkaar om manier van
spelleiden te bespreken
09:30 Start toernooi
11:00 Afsluiten toernooi

Eind

Opruimen velden en 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
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Vrijwilliger?

Klaar?

Superhelden

Totaallijst materiaal

















Springplank
1 of 2 Kasten, verschillende hoogte
2 Matjes
Speeltunnel of matten klemmen tussen 2 banken
10 pionnen
2 banken
Touwen of lang lint
1 lang trektouw
3 of 4 x touw van 3 meter
Lintje
Tape of lijnen op de grond als middelpunt
Markeerschijven (stippen) of pionnen
Schild voor Captain America (zelf maken van karton, zie internet)
Zachte ballen
Hoepels en touw om in doel te hangen of gatendoek gebruiken
Papier o.i.d. om punten aan te geven en plakband
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1. Spiderman parcours
Wie kan er klimmen en vliegen, door de tunnel kruipen, met supersnelheid lopen en slim zijn
als Spiderman of Spiderwoman?

Materiaal








Springplank
1 of 2 Kasten, verschillende hoogte
2 Matjes
Speeltunnel of matten klemmen tussen 2
banken
10 pionnen
2 banken
Touwen of lang lint

Uitleg
Onderdelen uitzetten, spelers over de verschillende onderdelen verdelen.
a. Zet springplank of lage kast tegen hogere kast, evt. nog bank ervoor. En 2 matjes
in de lengte achter de kast. Spelers klimmen via de (bank en) springplank op de
kast en proberen vanaf de kast zover mogelijk op de mat te springen.
b. Tunnel in lengte neerleggen op voldoende afstand van vorig onderdeel. Spelers
kruipen zo snel mogelijk door de tunnel.
c. Slalom van pionnen uitzetten. Spelers rennen zo snel als mogelijk is om elke pion
heen en in rechte lijn weer terug naar beginpunt.
d. Zet twee banken naast elkaar en maak een web van touwen en/of lint. Spelers
moeten proberen onder- en bovenlangs het spinnenweb te gaan, zonder het aan
te raken

Makkelijker maken
 a. Lage kasten en hand vasthouden met springen

Moeilijker maken
 a. Kasten hoger naar gelang ervaring
a. Eerste kast lager en vanaf springplank op de kast springen op handen en
knieën.
c. Twee keer vanaf beginpunt of heen en weer slalom
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2. Zo sterk als Superman/Superwoman
Ben jij net zo sterk als de superhelden? Met een echte touwtrekwedstrijd mag jij laten zien
hoe sterk je bent.
Materiaal:






1 lang trektouw
3 of 4 x touw van 3 meter
Lintje
Tape of lijnen op de grond als middelpunt

Uitleg:

1. Welke speler/ster is zo sterk als Superman/Superwoman
 Tweetallen maken, per tweetal een touwtje van 3 meter. Tweetallen uit elkaar
zetten, zodat zij bij het touwtrekken niet tegen elkaar kunnen botsen.
Tegelijkertijd beginnen met trekken, wie van het tweetal is het sterkst? 3 keer
opnieuw beginnen, daarna tweetallen wisselen.
2. Welk team is zo sterk als Superman/Superwoman?
 Lang trektouw op de grond leggen, met markering (lintje in het midden van het
touw) op een lijn. 2 teams maken, aan beide zijden van het touw. Zorg dat
beide teams tegelijkertijd beginnen met trekken (touw alleen met handen
vasthouden).

Makkelijker:


Moeilijker:
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3. Captain America
Captain America beschermt de doelen. Kan jij toch hoge punten scoren?
Materiaal:






Markeerschijven (stippen) of pionnen
Schild voor Captain America (deksel vuilnisbak b.v. Ikea
Knodd of zelf maken van karton, zie internet)
Zachte ballen
Hoepels en touw om in doel te hangen of gatendoek
gebruiken
Papier o.i.d. om punten aan te geven en plakband

Uitleg:


Twee teams maken. Markeerschijven op de grond.
Nummer 1 van elk team begint op eerste stip, nummer 2
met bal bij startpunt. Gooit naar nummer 1 en loopt naar
tweede stip, 1 gooit naar 2 en loopt naar 3e stip etc. Bij
laatste stip schot op doel. Captain America met schild
probeert de ballen tegen te houden.
Het team moet proberen om Captain Americain te passeren/te slim af te zijn en
zoveel mogelijk punten te scoren door de ballen in de hoepels te gooien. Er hangen
meerdere hoepels met verschillende punten die behaald kunnen worden. Welk team
haalt meeste punten?

Makkelijker




Laatste stip dichterbij doel
Met stuit aanspelen
Stippen meer naar elkaar toe

Moeilijker
 Laatste stip verder weg
 Baan langer maken, waardoor er vaker overgespeeld moet worden
 Stippen verder weg

Bij creatieve gedeelte Superhelden masker maken
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