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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.   

mailto:jeugdhandbal@handbal.nl
https://www.handbal.nl/wp-content/uploads/2019/08/Leaflet-A4-Jeugdhandbal-regels_F-Jeugd.pdf
https://www.handbal.nl/wp-content/uploads/2019/03/NHV-Begeleiding-Jeugdhandbal-F-jeugd-posterA3-1.pdf
https://www.handbal.nl/wp-content/uploads/2019/05/Boekje-A5-jeugdleiding.pdf
https://www.handbal.nl/wp-content/uploads/2019/08/Algemene-handbal-flyer.pdf
https://www.handbal.nl/wp-content/uploads/2019/08/20190823-spelleiding-F-jeugd-002.pdf
https://www.handbal.nl/promotiemateriaal/
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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? Opmerkingen Klaar? 

  Datum en tijdstip plannen 

Contactpersoon 
vereniging en 

jeugdhandbal@handbal.nl    
NHV 

  

  
Inhuren/regelen 
sporthal/veld 

 Vereniging     

 
Indeling  teams 
spellencircuit 

Vereniging   

  Regelen spelmateriaal   Vereniging    

 Regelen hesjes Vereniging   

 Regelen vrijwilligers  
 Vereniging 
 

 Vrijwilligers nodig voor 
ontvangst, spellencircuit. 

 

  
Microfoon / muziek / tijd 
(klok) regelen 

Vereniging 
13 minuten spelen, 5 
minuten shoot-out en  2 
minuten wisselen  

  

  Taakverdeling maken  Vereniging     

  
Publiciteit: Website/ 
Facebook/Twitter  

Verenigingen/Cluster/ 
NHV 

Evt. lokale pers inlichten/ 
uitnodigen  
 

  

  

mailto:jeugdhandbal@handbal.nl
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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? 

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

Waar moeten de 
vrijwilligers aan denken? 

    
Wat is de taakverdeling 
van iedereen? 

Afspraken maken over 
opruimen 

09:15 2 Velden uitzetten  Velden nummeren     

09:15 
Spelstations uitzetten met 
spelmateriaal  

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     

09:15 Spelleiders verenigingen informeren 
Coaches even samen bij 
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 

Leuk en handig is om 
spelers op het laatste 
station te laten meehelpen 
met opruimen door 
materiaal naar 1 punt te 
laten brengen. 

  

 
Gezamenlijk met alle vrijwilligers 
evalueren 

Gezamenlijk afsluiten. 
Tips en Tops doorgeven 
aan 
jeugdhandbal@handbal.nl 

  

 
Publiciteit: 
Website/Facebook/Twitter/Krant 

Delen van foto’s op social 
media wordt gewaardeerd. 
Gebruik #handbalnl 
#jeugdhandbal 
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Survival 
 
Survival in de wildernis, hier heb je echt veel verschillende skills voor nodig 
 

 

Totaallijst materiaal 
 

 2 Kasten 

 Lange mat 

 2 hoepels 

 4 pionnen 

 2 blokken 

 2 tapijttegels 

 2 skimmy’s/balanskussens 

 2 grote stukken karton 

 Verschillende ballen qua materiaal, maat en zwaarte (b.v. tennisbal, Goalcha 
bal, handbal, voetbal, basketbal, rugbybal evt. medicinbal) 

 2 korven/manden 

 4 banken 

 20 pittenzakjes of tennisballen/Goalcha ballen of combinatie van deze 
materialen 
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Jungle survival 
Op een survival tocht kan je allerlei obstakels tegen komen. Bergen, maar ook een rivier vol 

gevaarlijke vissen. Samenwerken is dan heel belangrijk. Kom jij met je team veilig bij het eindpunt? 

Materiaal: 
 

 2 Kasten 

 Lange mat 

 2 hoepels 

 4 pionnen 

 2 blokken 

 2 tapijttegels 

 2 skimmies/balanskussens 

 2 grote stukken karton 
 
 
 
 
 
Uitleg 
 

- Klimmen, klauteren, kruipen en rennen en soms heb je elkaars hulp nodig om 
de obstakels te overwinnen, want de brug is verdwenen en hoe komen jullie 
dan de rivier over? Plaats de stenen in het water en maak zo zelf een brug. 
Pas op! In het water zwemmen gevaarlijke vissen die graag een hapje lusten. 

- Plaats 3 kastdelen van verschillende hoogte met enige tussenruimte van 
elkaar en leg daar de lange mat overheen, zodat er obstakels ontstaan om 
overheen te klimmen/klauteren/glijden. Daarachter twee hoepels, een ‘rivier’ 
gemaakt door 4 pionnen en leg de ‘stenen’ aan het begin van de rivier. 

- Spelers klimmen/klauteren/glijden om de beurt over de obstakels en kruipen 
door de hoepels. Daarna wachten zij op elkaar om de rivier over te steken. De 
eerste speler pakt een ‘steen’, legt deze in het ‘water’ en gaat op de steen 
staan. Volgende speler pakt een steen en door steeds door te geven en 
vooraan te leggen, kom je verder. Je moet soms samen op een ‘steen’ 
balanceren. Wanneer een speler in het water komt begin je weer opnieuw met 
het maken van de brug. 

 
Makkelijker 

- Obstakels minder hoog maken 
- Wees iets minder streng wanneer een voet in het ‘water’ komt 

 
Moeilijker: 
 

- Obstakels hoger maken 
- Opdracht onderweg geven 
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Apenkoppen in de jungle 
 
Tijdens de survival tocht kom je een groep apen tegen. De apen spelen graag, 
helaas zijn er maar weinig handballen in de jungle. Met welke voorwerpen kunnen 
jullie net als de apen gooien en vangen.  
 
Materiaal: 
 

 Verschillende ballen qua materiaal, maat 
en zwaarte (b.v. tennisbal, Goalcha bal, 
handbal, voetbal, basketbal, rugbybal evt. 
medicinbal) 

 
 
 
Uitleg: 
 

 In de wildernis gooien en vangen met 
verschillende voorwerpen en materialen. 
Wie kan met al deze ballen overspelen? 

 Kring maken van spelers, elke keer andere 
bal aanbieden 
1. Fopbal: trainer in het midden, spelers 

handen op de rug. Trainer dreigt bal af te spelen of speelt de bal aan, 
speler moet de bal vangen of zijn handen op de rug houden.  

2. Inhaalbal: met 2 ballen werken. Twee teams staan om en om in de kring. 
Bal met je team samen spelen. Team dat de bal van het andere team in 
kan halen heeft gewonnen. 

3. Nummerbal: Spelers naast elkaar nummeren. Bal rondspelen van 1 naar 2, 
naar 3 etc. Daarna van plaats wisselen, maar je blijft van 1 naar 2 spelen. 
Bij aanbieden andere bal ook weer van plek wisselen 
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BBQ- feest 
Je wilt met je vrienden BBQ’en aan het eind van de survival tocht. Je moet met het 
eten langs twee leeuwen. Krijg je dit veilig op de BBQ? 
 

Materiaal: 
 

 2 korven/manden 

 4 banken 

 20 pittenzakjes of tennisballen/Goalcha ballen of 
combinatie van deze materialen 

 
 
Uitleg: 
 

 Twee leeuwen. De leeuwen mogen alleen maar 
tikken in hun territorium. Dit is het gebied tussen 
de banken of tussen de banken en de muur. 
Alle lopers mogen een biefstuk pakken 
(pittenzakje) uit de slagerij korf. 
De bedoeling van het spel is dat de lopers langs 
alle 2 de leeuwen komen zonder getikt te worden 
om vervolgens de biefstuk in de BBQ korf te leggen. Word je wel getikt door 
een van de 2 leeuwen, dan moet je de biefstuk in het hol van de leeuw leggen. 
Vervolgens mag je een nieuwe biefstuk halen bij de slagerij en het opnieuw 
proberen. 
Als alle biefstukken op zijn stopt het spel. Alle biefstukken worden geteld en 
degene met de meeste biefstukken wint. Dat zijn of de leeuwen of de lopers. 
Je kunt alleen maar als groep winnen, het is dus belangrijk dat de groep 
lopers goed samenwerkt.  

 
Makkelijker: 
 

- Voor tikkers: tikker extra, kleinere ruimte 
- Voor lopers: grotere ruimte 

 
Moeilijker: 

- Opdracht voor manier van bewegen 
- Kleinere ruimte 
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