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Scholentoernooi HV LimMid 

 
Locatie :  Jo Gerrishal - Roermond 
Datum :  16 maart 2022 
 
Inleiding. 
WE MOGEN WEER !  
Gelukkig is er weer ruimte voor sport en daar maken we gebruik van om 
het traditionele scholentoernooi voor handbal weer op te pakken. 
Er hebben zich minder scholen/teams aangemeld dan in voorgaande 
jaren, maar voldoende om het toernooi door te laten gaan en de 
deelnemers een leuke ochtend/middag te kunnen bieden. 
Het doel van deze dag is om op een leuke en sportieve wijze kennis te 
maken en/of bezig te zijn met de handbalsport.  
Kinderen die geïnteresseerd raken, kunnen zonder verdere verplichtingen   
4 weken gratis meetrainen bij de trainingen van één van onze jeugdteams 
en daarna beslissen of ze lid worden van de vereniging. Hiervoor is 
informatiemateriaal beschikbaar. 
 
In dit schrijven informeren we de scholen over het programma. 
We hebben in feite drie toernooien op deze dag: 

- In de ochtend voor de groepen 5/6 (combinatieteams) 
- In de middag voor de jongens van groep 7/8 en meisjes van groep 

7/8 afzonderlijk. 
 
Organisatie. 
Het toernooi wordt georganiseerd door HV LimMid samen met 
Sportservice van de gemeente Roermond.  
Financieel wordt de organisatie ondersteund door bijdragen van de 
gemeente Roermond en Stichting Platform Limburg Handbal. 
Leon Janssen en Boy Mertens van de toernooicommissie zijn aanwezig op 
deze dag en bij hen kunnen jullie terecht met vragen.  
In de voorbereidingsfase kunt u terecht bij Hans de Jong. 
 
Wedstrijden 
De eerste wedstrijden staan gepland om 09.15 uur. We verwachten de 
teams van groep 5/6 uiterlijk om 09.00 uur in de sporthal.                      
De wedstrijden duren 20 minuten en er is 5 minuten wisseltijd tussen de 
wedstrijden.  Er wordt op 3 velden tegelijk gespeeld.  
In de bijlage 1 zie je het wedstrijdschema voor de ochtend.              
Zorg dat je op tijd bij het juiste veld aanwezig bent voor de wedstrijd. 
De eerste wedstrijden in de middag starten om 13.00 uur. We verwachten 
de teams van groep 7/8 uiterlijk om 12.45 uur in de sporthal.                           
De wedstrijden duren 15 minuten en er is 5 minuten wisseltijd tussen de 
wedstrijden Er wordt op 2 velden tegelijk gespeeld.  
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In de bijlage 2 zie je het wedstrijdschema voor de middag.             
Zorg dat je op tijd bij het juiste veld aanwezig bent voor de wedstrijd. 
De uitslag van de wedstrijd wordt door de scheidsrechter vastgelegd op 
een wedstrijdkaartje en dat worden na afloop van de wedstrijd ingeleverd 
bij het wedstrijd secretariaat. Deze verwerkt de uitslag en bepaalt op 
basis daarvan de uitslag van het toernooi. 
 
Spelregels 
De wedstrijden worden geleid door ervaren scheidsrechters. Zij hanteren 
de spelregels van de NHV (Nederlands Handbal Verbond). Mocht je 
daarmee niet bekend zijn, besteed er op school aandacht aan zodat de 
kinderen een beeld hebben van de regels en fouten waarvoor gefloten kan 
worden.             De scheidsrechters zullen rekening houden met het feit 
dat de meeste kinderen nog nooit handbal in wedstrijdvorm hebben 
gespeeld, zij treden hierin soepel op.  
De wedstrijden in de voormiddag worden gespeeld met grote wedstrijd-
doelen met een verlaagde bovenlat. In de middag spelen we met reguliere 
handbaldoelen. 
 
Prijzen. 
De winnaars van de toernooien krijgen een beker (voor 1e  2e en 3e prijs). 
Bij de groepen 7 en 8 krijgt het winnende jongensteam en het winnende 
meisjesteam de alom bekende, fel begeerde wisselbeker. De naam zegt 
het al, voor het volgende toernooi weer inleveren ! 
De prijsuitreiking is aan het einde van het toernooi, na de laatste 
wedstrijden ’s morgens en ‘s middags 
Belangrijk dat we tijdens de wedstrijden sportief en respectvol met elkaar 
omgaan.   
 
Kleedlokalen 
De kleedlokalen kunnen gebruikt worden en zijn voor de ochtend (de hal 
is open vanaf 08.45 uur) als volgt ingedeeld: 

• Lokaal 1:BS de Triangel team 1, 2 en 3 
• Lokaal 2 :BS de Triangel team 4, 5 en 6  
• Lokaal 3: De Synergieschool 
• Lokaal 4: De Vrije School  

 
Voor de middag geldt de volgende indeling (de lokalen zijn beschikbaar 
vanaf 12.45 uur): 
Lokaal 1: BS de Triangel (jongens) 
Lokaal 2: BS de Octopus (jongens) 
Lokaal 3: De Synergieschool (jongens) 
Lokaal 4: OBS de Brink (jongens) 
Lokaal 5: BS Neel (jongens) 
Lokaal 6: BS de Triangel (meisjes) en meisjes van de Synergieschool 
Lokaal 7: BS de Octopus(meisjes) 
Lokaal 8: BS Neel (meisjes) 
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De lokalen zijn alleen beschikbaar voor deze teams en dienen voor vertrek 
weer schoon opgeleverd te worden. Graag medewerking van de scholen 
hierin. 
 
Kleding 
Zorg dat de kinderen sportkleding dragen, liefst uiteraard in een uniform 
tenue. Belangrijk is zeker dat je binnensport schoenen draagt.   
Breng, indien beschikbaar, hesjes mee voor het geval er teams tegen 
elkaar spelen met gelijkaardige kleuren 
 
Toezicht en veiligheid. 
Tijdens deze dag zijn er vanuit de organisatie voldoende mensen 
aanwezig om het toernooi in goede banen te leiden. 
Van scholen wordt verwacht dat ze mede toezicht houden op het gedrag 
van “eigen kinderen” en zonodig corrigerend optreden. Dat geldt vooral 
voor het gedrag buiten de velden en rondom de wedstrijden. 
We willen enkele regels aangeven als uitgangspunt, maar verder vooral 
uitgaan van gepast gedrag van iedereen dat bijdraagt aan een leuke en 
sportieve dag. Eigen verantwoordelijkheid en respect naar elkaar staan 
voorop. 
Enkele afspraken: 

• Kleedlokalen zijn alleen bestemd voor die teams/kinderen die daar 
hun spullen/kleding hebben. Anderen hebben daar niets te zoeken. 

• Laat kinderen geen waardevolle spullen meebrengen. 
• Water gebruiken we om te drinken en te verfrissen, maar niet om te 

spelen 
• Kleedlokalen worden voor vertrek opgeruimd en schoongemaakt.  
• Volg de aanwijzingen van de organisatie en van de beheerder(s) op 

die toezicht houden. 
• Wees op tijd bij het juiste veld voor de wedstrijd. 
• Heb je vragen  of opmerkingen stel ze gerust. 
• Draag zelf bij aan een sportieve en leuke dag. Neem 

verantwoordelijkheid en wees respectvol. 
• Voor eventuele ongevallen is eerste hulp assistentie aanwezig. 

 
We wensen alle deelnemers een fijne, sportieve dag toe. 
 
 
Namens de organisatie 
Boy Mertens 

 
Bijlagen 2 (wedstrijdschema’s) 


