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schoolhandbaltoernooi

41e editie

27 & 28 december 2018

Beste jongens, meisjes en begeleiders,
Wij heten jullie allemaal van harte welkom op het 41e Wijchense
Schoolhandbaltoernooi! Dit jaar doen 40 teams mee van basisscholen uit de
gemeente Wijchen.
De jongens- en meisjesteams uit groep 8 kunnen een wisselbeker winnen
door kampioen te worden in hun poule.
Het team dat de wisselbeker wint, mag ook deelnemen aan het schoolhandbal
kampioenschap van de afdeling Oost van het Nederlands Handbal Verbond te
Arnhem.
Vorig jaar wonnen de jongens van De Bolster en de meisjes van De
Buizerdschool, de finalewedstrijden van groep 8 en mochten zich kampioen
van Wijchen noemen! Welke teams zullen dit jaar uiteindelijk de sterkste zijn?
Om dit schoolhandbaltoernooi te kunnen organiseren krijgen we gelukkig de
hulp van velen, vooral van de leden van onze vereniging ‘HV The Flyers’.
Maar ook staan ieder jaar weer de vrijwilligers van de EHBO klaar om, ingeval
van een ongeluk, eerste hulp te bieden. We hopen dat ze twee rustige dagen
hebben, maar we zijn wel blij dat ze er steeds weer bij zijn.
We willen iedereen die helpt en er op zijn of haar manier voor zorgt dat het
weer een geweldig toernooi wordt, alvast hartelijk bedanken. We hopen
natuurlijk dat het ook dit jaar een onvergetelijk toernooi wordt. En dat de
kinderen, de begeleiders en de toeschouwers er met veel plezier aan zullen
terugdenken.

We wensen iedereen hele fijne wedstrijden toe.
Tot ziens op ons toernooi in de ARCUS te Wijchen!
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Enkele huishoudelijke mededelingen
Sportschoenen in de zaal
Op de vloer van de sporthal mag je alleen komen met sportschoenen die niet
buiten gedragen zijn. Ook mogen deze schoenen geen zwarte zolen hebben.
Dat geeft van die vervelende strepen op de vloer.

Kleedkamers
Het is een goede gewoonte om de kleedkamers opgeruimd achter te laten.
We hopen ook dat u ze schoon aantreft. Maar dan toch, wanneer u als coach
in de kleedkamer komt en u ziet het één en ander op de grond liggen, wilt u
dan even aan enkele kinderen vragen dit op te rapen en in een prullenbak te
gooien.
Tijdens de wedstrijden is het niet mogelijk om de kleedkamers af te sluiten. Als
iedereen zijn/haar tas meeneemt naar de tribune, wordt het gebruik van de
kleedkamers beperkt tot waar ze voor bedoeld zijn, namelijk omkleden en
douchen! Laat in elk geval geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer.

In de zaal
Het is niet toegestaan te eten en te drinken in de zaal. Daarvoor is er een
kantine.
Vraag de kinderen sieraden en andere waardevolle spullen thuis te laten. Laat
ze geen portemonnees achterlaten in de kleedkamers. Vraag de kinderen om
zoveel mogelijk in trainingspak naar de sporthal te komen.

Begeleiding
Per team mag op de wisselbank slechts één coach aanwezig zijn en de
spelers die op dat moment moeten spelen. De rest zit op de tribune! Ieder
team dient een begeleider te hebben die toezicht houdt op de kinderen op de
momenten dat ze niet hoeven te spelen. Een begeleider is 16 jaar of ouder!
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Donderdag 27 december
Op donderdag 27 december spelen de jongste groepen op een klein
handbalveld. Naast deze velden is er ruimte gemaakt om wat speelattributen
op te stellen, waar de kinderen zich op deze eerste dag kunnen vermaken.
Er zijn voor de verschillende categorieën prijzen te winnen. Zie voor de
prijsuitreiking het programma in dit boekje.

Vrijdag 28 december
Op de tweede dag, vrijdag 28 december, strijden de kinderen van groep 8
(categorie D) om de wisselbekers en het kampioenschap van de gemeente
Wijchen. Zowel bij de jongens als de meisjes zijn er meerdere poules.
Hierdoor zijn we verzekerd van spannende finalewedstrijden. De winnende
teams van categorie D (zowel jongens als meisjes) mogen zich inschrijven
voor het afdelingskampioenschap in 2018. Daarna strijden de
afdelingskampioenen om het kampioenschap van Nederland.

Inschrijfgeld
Mocht u het inschrijfgeld nog niet hebben voldaan, wilt u dit dan zo spoedig
mogelijk doen. Per team is dit 15 euro. Het geld dient te worden overgemaakt
op rekeningnummer 13.54.32.626 van de Rabobank te Wijchen ten name van
de penningmeester van H.V. The Flyers onder vermelding van:
“Schoolhandbal” en de naam van de deelnemende school.

EHBO
Op beide dagen is EHBO aanwezig.
N.B. Wilt u voor alle zekerheid even nagaan of de kinderen W.A. verzekerd
zijn? De sporthal noch de organisatie stelt zich aansprakelijk voor ongevallen,
diefstal, schade, enz.

Zin in handbal?
Heb je na dit toernooi de smaak te pakken?
Neem dan contact op met Margrit Beelen, e-mail theflyers@handbal.nl Zij kan
je vertellen wanneer onze verschillende jeugdteams trainen. Je kunt ook kijken
op de website van handbalvereniging The Flyers www.the-flyers.nl. Je mag in
ieder geval drie maal vrijblijvend en gratis meetrainen!
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Wedstrijdreglement
 Coaches dienen zich bij aankomst te melden bij het wedstrijdsecretariaat.
 De wedstrijden worden gespeeld volgens de spelregels en reglementen
van het Nederlands Handbal Verbond (NHV).
De scheidsrechters hebben een begeleidende functie en houden rekening
met het niveau van de kinderen.
 Wisselspelers mogen onbeperkt worden ingezet, mits dit gebeurt volgens
de regels.
 Tegen de beslissingen van de scheidsrechters kan geen beroep worden
aangetekend. De uitslag is bindend.
 Wanneer een team niet komt opdagen voor een wedstrijd, verliest dit team
reglementair met 5 – 0.
 Het is niet toegestaan om spelers/speelsters die niet zijn ingeschreven bij
de betreffende school, mee te laten spelen, ook al zou hun leeftijd in orde
zijn. Het is ook niet toegestaan om spelers/speelsters uit een hogere groep
mee te laten spelen in een jonger team. Ook mogen teams onderling geen
spelers ruilen, al zitten ze in dezelfde groep.
 Wij behouden ons het recht voor om teams die spelers mee laten spelen
die niet voldoen aan de voorwaarden, onmiddellijk te diskwalificeren. In
onopzettelijke gevallen (dit ter beoordeling van het wedstrijdsecretariaat)
mag het team meespelen buiten mededinging.
 Het is niet toegestaan om tijdens de wedstrijd een slingerworp uit te
voeren. Een slingerworp is zeer gevaarlijk, er zijn in het verleden vaak
kinderen geraakt, dit kan vooral blauwe ogen en plekken tot gevolg
hebben. Alle scheidsrechters zullen hier tegen optreden.
 Indien meerdere teams gelijk eindigen, is het doelsaldo doorslaggevend. Is
dit gelijk, dan tellen de doelpunten die het team zelf heeft gemaakt. Is dit
nog gelijk dan tellen de tegendoelpunten. Is dit nog gelijk, dan worden er
door beide teams 5 shoot outs (niet voor groep 8) genomen. Groep 8
neemt strafworpen. Is de stand dan nog gelijk, dan worden er beurtelings
shoot outs genomen, tot er een winnaar is.
Shoot out: Het vanaf het eigen doelgebied al stuiterend op het doel af
lopen en voor de 6 meter (cirkel) afronden.
 De speeltijden kunt u vinden in de wedstrijdschema’s van de dag. De
speeltijden zijn zuivere speeltijden. Het eindsignaal is tegelijk het
beginsignaal! Een wedstrijd duurt 20 minuten.
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 Alle kinderen zorgen voor een reserveshirt in een andere kleur dan waarin
zij spelen. De “uitspelende” teams (laatstgenoemde) spelen bij gelijke kleur
in het reserveshirt.
 De “thuisspelende” teams hebben de bal uit.
13. Wanneer er een gemengd team tegen een jongens team moet spelen,
speelt het jongens team met 1 speler minder. Wanneer een meisjes team
tegen een gemengd team moet spelen, speelt het gemengde team met 1
speler minder.
 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het
wedstrijdsecretariaat!
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Poule indeling donderdag 27 december 2018
Groep 5 gemengd

Groep 5 gemengd

Poule A

Poule B

Trinoom 1
Trinoom 2
Paschalis 1
Buizerd 1

Trinoom 3
Trinoom 4
Paschalis 2

Groep 6 gemengd
Poule C
Trinoom 5
Trinoom 6
Antonius 1
Paschalis 3
Buizerd 2
Zuiderpad 1
Paulusschool 1
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Poule indeling donderdag 27 december 2018
Groep 7 gemengd

Groep 7 meisjes/gemengd

Groep 7 jongens

Poule D

Poule E

Poule F

Trinoom 9
Trinoom 10
Paschalis 4
Zuiderpad 2
Paulusschool 2

Trinoom 11
Antonius 2
Speelhoeve 1
Buizerd 4
Paschalis 5

Trinoom 7
Trinoom 8
Buizerd 3
Speelhoeve 2
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Poule indeling vrijdag 28 december 2018

Groep 8 jongens/ gemengd

Groep 8 meisjes/ gemengd

Poule G

Poule H

Trinoom 16
Trinoom 17
Paulusschool 3
Paschalis 5
Paschalis 6
Viersprong 1 (gemengd)

Trinoom 12 (gemengd)
Trinoom 13 (gemengd)
Trinoom 14
Trinoom 15
Buizerd 5 (gemengd)
Paschalis 7
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Beste begeleiders
Zou u zo vriendelijk willen zijn om met de kinderen de volgende zaken nog
even door te nemen.
• Neem de tassen met kleren en schoenen mee uit de kleedkamer, zoek
een plekje bij de tribune.
• Het is niet de bedoeling dat men kleedkamers op slot draait (er moeten
meerdere teams omkleden).
• Drinken en eten in de zaal is verboden, hier is de kantine voor.
• Geld en andere waardevolle spullen bij de begeleiders in bewaring
geven.
(De sporthal of The Flyers zijn bij verlies hiervan niet aansprakelijk)
• Na de wedstrijden even afmelden bij het wedstrijdsecretariaat.
Bedankt voor de medewerking!
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En verder…
Alle te spelen wedstrijden voor de groepen 5, 6, 7 en 8 duren 20 minuten.
We benadrukken nog eens extra: eindsignaal is tegelijk beginsignaal van de
volgende wedstrijd! Laat geen minuten verloren gaan en zorg dat iedereen bij
de aanvang van de wedstrijd ook werkelijk aanwezig is, zodat men direct kan
gaan spelen.
Laat de kinderen het reserveshirt voor de wedstrijd aandoen!
Op de eerste speeldag wordt er gespeeld met 5 veldspelers, een keeper en,
indien men heeft, 3 wisselspelers.
Op de tweede speeldag wordt er gespeeld met 6 veldspelers, een keeper en
maximaal 6 wisselspelers.
De wisselspelers mogen onbeperkt worden ingezet.
Voor alle gemengde teams geldt: Maximaal 3 jongens tegelijk opstellen,
inclusief keeper.
Hebt u vragen of ontdekt u onverhoopt toch foutjes in het programma, neem
dan contact op met Rick Claessen (06-83571239).

Nawoord
We hopen dat dit jaar (het 41e schoolhandbaltoernooi) een groot succes
gaat worden en dat de jeugd van Wijchen er weer net zo van zal genieten als
in de vorige jaren.
Dan is het nu toch echt tijd om van start te gaan. Wij wensen iedereen veel
handbal plezier en alvast een gezond en sportief 2018! Ook volgend jaar weer
in sportcentrum ARCUS!

Schoolhandbal Commissie
en Jeugdcommissie van
H.V. “The Flyers”
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