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1 De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van het Nederlands Handbalverbond. 
 
2 De beslissing van de scheidsrechter is bindend. 
 
3 De teams zijn ingedeeld in poules. 
 
4 De wedstrijden duren 15 minuten. Het begin- en eindsignaal worden centraal gegeven.  
 
5 Het eindsignaal is tevens het beginsignaal van de volgende wedstrijd. 

Zorg dat de teams die uitgepeeld zijn, maar ook de toeschouwers, het veld zo snel mogelijk vrij 
maken (15 minuten zijn zo voorbij). 
 

6 De teams dienen 5 minuten voor aanvang van hun wedstrijd bij het speelveld aanwezig te zijn. 
Let op de omroepberichten! 

 
7 Het eerstgenoemde team verdedigt het doel aan de kant van de kleedkamers, het 

laatstgenoemde team begint de wedstrijd met de bal vanaf de middenlijn. 
 
8 Voor alle groepen geldt dat alleen gestoord (bal afpakken) mag worden op de eigen speelhelft.  

 
9 De doelen zijn verlaagd met een doelverkleiner. Als de bal via deze verkleiner terug in het veld 

komt, wordt er gewoon doorgepeeld. 
 
10 Slingerworpen zijn niet toegestaan. De scheidsrechters fluiten dan voor een overtreding.  
 
11 Een half uur voor aanvang van de eerste wedstrijd van het team dient de leiding van het 

team zich bij de toernooileiding te melden en een lijst met namen van de speelsters/spelers 
van het team in te leveren. 

 
12 De winnaar in een poule is het team met de meeste wedstrijdpunten. Bij gelijk eindigen beslist 

het doelsaldo (voor – tegen). Is dat gelijk dan beslist het aantal gescoorde doelpunten. 
 
13 Sierraden (ringen, horloges, piercings, oorbellen, etc.) moeten worden afgedaan. 
 
14 Handbalvereniging Vido stelt zich niet aansprakelijk voor ongelukken en/of voor het 

beschadigen of zoekraken van eigendommen. 
 
15 In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de toernooileiding. 
 
Laat geen spullen achter in de kleedkamers 
 
Zorg 5 minuten voor aanvang van je wedstrijd bij het speelveld te zijn. 
 
Help ons het veld en de kleedkamers schoon te houden, gooi afval in de daarvoor 
bestemde bakken. 

 


