
Handbalvereniging Vido Purmerend 
 
Handbalregels  Schoolhandbal 2019 
  
 
Voor groep 5 en 6 
 

    
 
Uit ervaring die wij op eerdere toernooien hebben opgedaan blijkt dat de handbalregels voor 
veel meisjes en jongens, maar ook voor ouders en leerkrachten, niet altijd even duidelijk zijn. 
Wij hebben daarom de regels, waarnaar de scheidsrechters tijdens het schoolhandbaltoernooi 
kijken, op een rij gezet. Wij hopen dat deze opsomming u bij de voorbereiding van het 
schoolhandbaltoernooi zal helpen en een bijdrage kan zijn voor een goed verloop van het 
toernooi. 
 

 
De scheidsrechters hebben de opdracht niet over de spelregels en de toepassing daarvan met 
speelsters/spelers en publiek in discussie te gaan. De beslissing van de scheidsrechter is 
bindend. 

 
 
Hebt u naast deze toelichting nog vragen dan kunt u altijd bij de toernooileiding terecht. 
 
De Handbalregels: 
 
- Een team bestaat uit 6 spelers in het veld, 5 veldspelers en 1 doelverdediger (keeper). 

Tijdens de wedstrijd mogen de spelers doorlopend gewisseld worden bij de wisselbank. 
- Met de bal in de hand mag je niet meer dan drie stappen lopen. Stuiteren (dribbelen) met 

één hand mag wel. 
- Als je de bal met twee handen hebt vastgehad, mag je niet voor de tweede keer stuiteren 

(dribbelen). 
- Voor de groepen 5 en 6 geldt dat alleen gestoord mag worden (afpakken van de bal) op de 

eigen speelhelft. 
- Voor de groepen 5 en 6 worden de doelen verkleind met een doelverkleiner. Als de bal via 

deze verkleiner in het veld komt wordt er gewoon doorgespeeld. 
- De bal mag je niet langer dan drie tellen vasthouden. 
- Slingerworpen zijn niet toegestaan. 
- Je mag de bal niet naar je eigen doelverdediger (keeper) terugspelen. 
- Alléén de keeper mag de bal in de cirkel aanraken. 
- Als de doelverdediger (keeper) de bal aanraakt en de bal gaat vervolgens over de 

achterlijn dan is het geen hoekworp (corner), maar gewoon een inworp door de 
doelverdediger (keeper)te nemen. 

- Het is pas een doelpunt als de bal tussen de doelpalen helemaal over de doellijn is. 
- Een bal is pas uit als hij gedeeltelijk over de zij- of achterlijn is. 
- Net als bij andere sporten bepaalt de scheidsrechter of de spelregels juist worden 

toegepast. 
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