
Dat handbal leuk is weten we allemaal. 
Maar handbal is ook bijzonder geschikt 
voor mensen met een fysieke handicap, 
die graag in teamverband willen sporten!

Alles wat je moet weten over
Rolstoelhandbal

ROLSTOELHANDBAL 
V E N T U R A

Geen beperkingen maar mogelijkheden voor 
mensen met een fysieke handicap.

Het Nederlands Handbal Verbond is 
zeer nauw betrokken bij het opzetten en 
ontwikkelen van het Rolstoelhandbal. Er 
zijn nu 4 verenigingen met rolstoelhand-
balteams actief in Nederland. Je speelt 
iedere maand een wedstrijd tegen een 
rolstoelteam.

Wil je graag (leren) handballen en 
weten of er bij jou in de buurt een ve-
reniging is die rolstoelhandbal wil gaan 
aanbieden?

Op de website van het Nederlands 
Handbal Verbond (www.handbal.nl) vind 
je meer info onder handbalvormen G 
handbal.

Rolstoelhandbal een teamsport

Rolstoelhandbal bij jou in de buurt?

Voor meer informatie:
Secretaris HV Ventura
Mail naar: secretaris@hvventura.nl

Ventura Rolstoelhandbal

Handbal Vereniging Ventura heeft in samen-
werking met Fysiotherapie Hofstra het ini-
tiatief genomen om in de regio Rijnmond 
rolstoelhandbal te gaan aanbieden. Hierin 
wordt zij ondersteund door het Nederlands 
Handbal Verbond (NHV).

Heb je een fysieke beperking? Zit je in een 
rolstoel of is er een andere reden waardoor 
je niet het reguliere handbal kunt spelen en 
heb je zin om in teamverband lekker te gaan 
sporten, twijfel dan niet en meld je aan!

Dat handbal leuk is weten we allemaal. 
Maar handbal is ook bijzonder geschikt 
voor mensen met een fysieke handicap, 
die graag in teamverband willen sporten!

Alles wat je moet weten over
Rolstoelhandbal

ROLSTOELHANDBAL 
V E N T U R A

Geen beperkingen maar mogelijkheden voor 
mensen met een fysieke handicap.

Het Nederlands Handbal Verbond is 
zeer nauw betrokken bij het opzetten en 
ontwikkelen van het Rolstoelhandbal. Er 
zijn nu 4 verenigingen met rolstoelhand-
balteams actief in Nederland. Je speelt 
iedere maand een wedstrijd tegen een 
rolstoelteam.

Wil je graag (leren) handballen en 
weten of er bij jou in de buurt een ve-
reniging is die rolstoelhandbal wil gaan 
aanbieden?

Op de website van het Nederlands 
Handbal Verbond (www.handbal.nl) vind 
je meer info onder handbalvormen G 
handbal.

Rolstoelhandbal een teamsport

Rolstoelhandbal bij jou in de buurt?

Voor meer informatie:
Secretaris HV Ventura
Mail naar: secretaris@hvventura.nl

Ventura Rolstoelhandbal

Handbal Vereniging Ventura heeft in samen-
werking met Fysiotherapie Hofstra het ini-
tiatief genomen om in de regio Rijnmond 
rolstoelhandbal te gaan aanbieden. Hierin 
wordt zij ondersteund door het Nederlands 
Handbal Verbond (NHV).

Heb je een fysieke beperking? Zit je in een 
rolstoel of is er een andere reden waardoor 
je niet het reguliere handbal kunt spelen en 
heb je zin om in teamverband lekker te gaan 
sporten, twijfel dan niet en meld je aan!

Dat handbal leuk is weten we allemaal. 
Maar handbal is ook bijzonder geschikt 
voor mensen met een fysieke handicap, 
die graag in teamverband willen sporten!

Alles wat je moet weten over
Rolstoelhandbal

ROLSTOELHANDBAL 
V E N T U R A

Geen beperkingen maar mogelijkheden voor 
mensen met een fysieke handicap.

Het Nederlands Handbal Verbond is 
zeer nauw betrokken bij het opzetten en 
ontwikkelen van het Rolstoelhandbal. Er 
zijn nu 4 verenigingen met rolstoelhand-
balteams actief in Nederland. Je speelt 
iedere maand een wedstrijd tegen een 
rolstoelteam.

Wil je graag (leren) handballen en 
weten of er bij jou in de buurt een ve-
reniging is die rolstoelhandbal wil gaan 
aanbieden?

Op de website van het Nederlands 
Handbal Verbond (www.handbal.nl) vind 
je meer info onder handbalvormen G 
handbal.

Rolstoelhandbal een teamsport

Rolstoelhandbal bij jou in de buurt?

Voor meer informatie:
Secretaris HV Ventura
Mail naar: secretaris@hvventura.nl

Ventura Rolstoelhandbal

Handbal Vereniging Ventura heeft in samen-
werking met Fysiotherapie Hofstra het ini-
tiatief genomen om in de regio Rijnmond 
rolstoelhandbal te gaan aanbieden. Hierin 
wordt zij ondersteund door het Nederlands 
Handbal Verbond (NHV).

Heb je een fysieke beperking? Zit je in een 
rolstoel of is er een andere reden waardoor 
je niet het reguliere handbal kunt spelen en 
heb je zin om in teamverband lekker te gaan 
sporten, twijfel dan niet en meld je aan!



Rolstoelhandbal is voor alle leeftijden, 
jongens en meisjes, mannen en vrouwen. 
De teams zijn gemengd. Een rolstoel-
handbalteam bestaat uit 5 veldspelers en 
een keeper. Er mag onbeperkt gewisseld 
worden, zodat alle spelers aan de wedstrijd 
meedoen. Handbal is een continu aanval- 
en verdedigingspel en levert daardoor een 
belangrijke bijdrage aan de verbetering van 
de conditie en motorische vaardigheden.

Rolstoelhandbal wordt in een sporthal of 
buiten op een verhard sportveld gespeeld, 
op een speelveld van 40 meter lang en 
20 meter breed. Dit veld bestaat uit twee 
speelhelften met aan beide kanten een 
doel. Bij elk doel is een halve cirkel waar 
alleen de keeper in mag komen. Het doel 
is 3 mtr. breed en door een verlagingslat 
(40 cm) 1.60 meter hoog

De spelers

Het veld

• Je mag de bal 3 seconden in je hand 
houden.

• Je mag 3x pushen daarna de bal spelen of 
stuiten.

• De bal moet tijdens het pushen op de 
schoot liggen.

• Als de tegenstander de bal op zijn/haar 
schoot heeft liggen, dan mag je de bal 
proberen van zijn/haar schoot te pakken. 
Echter zonder fysiek contact.

• Fysiek contact is niet toegestaan.
• Er zijn minimaal twee dames in het veld.
• Als een speler klaar zit om te gooien, dan 

mag je de bal niet uit zijn/haar handen 
slaan/tikken of pakken.

• Na stuiten mag je nog 1 maal 3x pushen, 
en daarna moet je overspelen of op het 
doel gooien.

• De keeper mag de benen en voeten niet 
gebruiken bij het stoppen van de bal.

• Je mag de bal niet met je rolstoel 
verdedingen. Alleen de keeper mag zijn/
haar rolstoel gebruiken om te verdedigen.

• Je mag met je rolstoel wel de weg of de 
rolstoel van je tegenspeler blokkeren.

Regels rolstoelhandbal
• Alle spelers in het veld mogen de vloer 

niet met hun voeten aanraken tijdens 
het spelen. (ook de keeper niet)

• Je mag de bal niet spelen als je met 
1 of meer wielen over de lijn (buiten-
doellijn) bent.

• Je mag de bal via de hoepels van je 
rolstoel oppakken.

• Je mag de bal niet via een speler 
(mede- of tegenspeler) zijn/haar rolstoel 
gooien en dan weer oppakken.

• De rolstoel afremmen mag altijd.
• Je mag nooit inrijden op een ander! 

Niet kunnen remmen is geen excuus!

Rolstoelhandbal spelen we in wedstrijd 
of toernooivorm waar plezier, respect 

en sportiviteit voorop staan.

MEEDOEN IS BELANGRIJKER 
DAN WINNEN!
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