Nieuwsbrief Belangrijke informatie omtrent F-jeugdtoernooien
Beste Handbalvrienden,
Via deze nieuwsbrief willen wij jullie de informatie doen toe komen wat er komt kijken bij de organisatie
van een F jeugdtoernooi. Lees daarom de nieuwsbrief eerst goed door en als er dan nog vragen zijn
neem dan gerust contact op.
Organiseren F-jeugdtoernooi
We hebben alle belangrijke informatie rondom de organisatie van
een F-jeugdtoernooi samengevat in het brondocument.
In het document staan de moment voor het toernooi, tijdens het
toernooi en na het toernooi omschreven.
Het brondocument vindt je op de volgende pagina, klik hier.
Paspoort + stickers
Alle verenigingen die deelnemen aan de F-jeugd in toernooivorm
zullen voor elk team paspoorten en stickers ontvangen.
Middels het paspoort kunnen alle leden sparen voor Handy en
Ballo stickers. De stickers dienen door de coaches van de
betreffende teams te worden uitgedeeld tijdens de daarvoor
bedoelde toernooien.
Nieuwsgierig wanneer je welke sticker dient uit te delen, klik hier
voor het overzicht.
Opbouw van de wedstrijd
Voor de F jeugd in toernooivorm hebben we een volgende
indeling van de 20 minuten die voor elke wedstrijd op een toernooi
staan gepland:
Speeltijd: 13 minuten
Shoot-out: 5 minuten
Rust: 2 minuten
Kortom: In elke wedstrijd zit een shoot-out. Dit zodat alle kinderen
een keer op doel kunnen schieten en het doel kunnen verdedigen.
Spelleiding
Bij de F-jeugd speel je zonder scheidsrechter. De spelleiding is in
de handen van de coaches. Samen leren jullie de kinderen spelen
volgens de regels. Het is aan te bevelen met twee mensen een
F-team te begeleiden. Neem het document spelleiding goed door
met alle begeleiding van de F-jeugd voor de start van het seizoen.

Uitslagen en standen
Bij de F-jeugd worden geen standen bijgehouden. Een scorebord
wordt niet gebruikt. Je moet wel een uitslag in Sportlink invoeren.
Standaard vul je 0-0 in. Mocht het verschil tussen de twee teams
heel groot zijn, dan vul je een 1 in bij het sterkere team. Wij
kunnen deze uitslagen gebruiken om eventueel de poules aan te
passen.

Gooi jij de bal door
Met het handbalstimuleringsproject ‘Gooi jij de bal door?’ laten we
basisschool kinderen op een leuke en enthousiaste manier kennis
maken met handbal, daarnaast vergroten we de zichtbaarheid van
handbal in heel Nederland.
Om zoveel mogelijk scholen en kinderen te bereiken is er een
boekingstool ontwikkeld waarin vraag en aanbod wordt
gekoppeld. Scholen kunnen via de boekingstool een handbalclinic
aanvragen bij een beschikbare clinicgever.
Op het moment dat de clinic is vastgelegd willen we ook graag de
vereniging laten aansluiten bij deze match om zo een brug te
slaan tussen de lessen in school en de lokale
handbalverenigingen.
Willen jullie hierbij als vereniging ook aansluiten meld je dan aan
via het volgende formulier: Aanmelden Gooi jij de bal door.
Voor meer informatie over het project, klik hier.
Teams aanmelden/ terugtrekken
Wanneer je als vereniging een extra team wil toevoegen of een
team wil terugtrekken hebben wij daar een formulier voor.
Via het formulier hebben wij alle informatie om het team te kunnen
toevoegen.
Aanmelden van een team
Terugtrekken van een team
Handige informatie
-

Webpagina F-jeugdtoernooien
Brondocument
Gooi jij de bal door
Aspirant Lidmaatschap

Vragen of opmerkingen
Bij vragen of opmerkingen zijn we altijd bereid om verenigingen te helpen of te adviseren via
competitie@handbal.nl (Zaal, Veld en F-jeugd toernooien).
Voor vragen over spelvisie/ inhoud van de draaiboeken kun je het beste contact opnemen via
jeugdhandbal@handbal.nl.

