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BouwCenter Centen, HVW Wanroij 



Beknopte regels Oliebollentoernooi 
 

• De wedstrijden duren 15 minuten. Er wordt tussendoor niet van speelhelft gewisseld.   

• Tussen de wedstrijden zit 5 minuten wisseltijd.  

• Op het speelveld mogen zich gelijktijdig hoogstens vijf spelers van elk team bevinden (vier veldspelers 

en één doelverdediger). De overige spelers zijn wisselspelers, die zich in hun wisselruimte moeten 

bevinden.  

• De keeper is vrij om wedstrijd het doelgebied te verlaten. Echter met de bal in de hand mag het 
doelgebied niet verlaten of betreden worden.  

• Het doelgebied mag alleen door de doelverdediger worden betreden (anders volgt een vrije meter 

worp of penalty).  

• Met een vastgehouden bal mogen maximaal drie passen gemaakt worden.  

• Stuiteren met de bal is toegestaan, mits de bal tussendoor niet vastgehouden wordt.   

• De bal mag het lichaam niet raken van kniehoogte tot voet, dan volgt een vrije worp voor de 

tegenpartij.  

• De bal mag maximaal 3 seconden worden vastgehouden, ook wanneer deze stil ligt op de grond.  

• De lengte van de banken aan de zijlijn van het speelveld is de wisselzone. Er mag zowel in de aanval als 
verdediging gewisseld worden. Let wel op dat de ene speler er uit is voordat er een nieuwe speler in 
het veld komt, anders kun je een tijdelijke uitsluiting krijgen. 

• Eén doelpunt is gemaakt wanneer de bal de doellijn in volle omvang is gepasseerd, 1 doelpunt. 

TIP: Voor een meer uitgebreide uitleg over handbal, kijk het volgende promotie filmpje van NHV op YouTube:  

http://www.youtube.com/watch?v=j7LRpfMRb1s  

 

http://www.youtube.com/watch?v=j7LRpfMRb1s


Poule indeling 
 
 

Poule A  groep 3+4 

1 De oliebolletjes 

2 De kerstkransjes 

3 De appelbeignets 
 

 
 

Poule B  groep 5+6 

1 De knallers 

2 Goe bezig 

3 De sneeuwballen 
 
 
 

Poule C groep 7+8 

1 Santa's crew 

2 De sterretjes 

3 Snowflakes 

4 De kerstballen 

5 HBC gooit mis 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tijden prijsuitreiking 
 
Poule A 12.15uur  Poule C 13.10uur   
 
Poule B 12.15uur   
 
 
 
 
   



 
 
 
 

 Toernooireglement 

 
1. Alle teamleiders melden zich minimaal vijftien minuten voor aanvang van je eerste wedstrijd bij het 

wedstrijdsecretariaat.  
2. De spelers hebben de mogelijkheid om zich om te kleden in de kleedkamers. 
3. Gezien de korte wisseltijd van 5 minuten tussen de wedstrijden, verzoeken wij elk team en de 

scheidsrechter zich op tijd naar de velden te begeven.  
4. De teams moeten zelf voor shirts zorgen. Per team dienen de shirts dezelfde kleur te hebben. Hesjes 

zijn aanwezig bij het wedstrijdsecretariaat. 
5. De keeper moet duidelijk herkenbaar zijn. Bijvoorbeeld door een afwijkende kleur shirt of hesje te 

dragen dan de andere teamleden, anders dan de shirts van de veldspelers. 
6. Er dient te worden gespeeld met sportschoenen geschikt voor de zaal. 
7. Begin- en eindsignaal worden centraal gegeven. 
8. Er is geen rust. 
9. Men mag maar bij 1 team meespelen. Bij problemen met het aantal spelers kan er door organisatie 

een regeling getroffen worden. 
10. Er wordt gespeeld met vier veldspelers en 1 keeper.  
11. Er wordt met een jeugd formaat handbalbal gespeeld. 
12. Het team dat als eerst genoemd wordt in het wedstrijdschema, neemt de beginworp. 
13. Ruw spel of commentaar op de leiding kan leiden tot een tijdelijke uitsluiting. 
14. Het dragen van sieraden is ten strengste verboden. 
15. Tijdens het toernooi zijn mensen aanwezig die een E.H.B.O. diploma hebben. 
16. Vernielingen, welke door spelers worden aangericht, worden op de desbetreffende persoon of 

personen verhaald. 
17. Er mag geen glaswerk de zaal in worden meegenomen. 
18. Het bestuur van BouwCenter Centen H.V.W. stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of 

diefstal tijdens het toernooi. 
 

 



ronde
Nr

Vel

d
Poule Thuis Gasten

1 10:00 - 10:15 1 A01 De oliebolletjes - De kerstkransjes

2 10:00 - 10:15 2 B01 De knallers - Goe bezig

3 10:20 - 10:35 1 A02 De kerstkransjes - De appelbeignets

4 10:20 - 10:35 2 B02 Goe bezig - De sneeuwballen

5 10:40 - 10:55 1 A03 De appelbeignets - De oliebolletjes

6 10:40 - 10:55 2 B03 De sneeuwballen - De knallers

7 10:40 - 10:55 3 C01 Santa's crew - De sterretjes

8 11:00 - 11:15 1 A04 De kerstkransjes - De oliebolletjes

9 11:00 - 11:15 2 B04 Goe bezig - De knallers

10 11:20 - 11:35 3 C02 Snowflakes - De kerstballen

11 11:20 - 11:35 1 A05 De appelbeignets - De kerstkransjes

12 11:20 - 11:35 2 B05 De sneeuwballen - Goe bezig

13 11:20 - 11:35 3 C03 HBC gooit mis - Santa's crew

14 11:40 - 11:55 1 A06 De oliebolletjes - De appelbeignets

15 11:40 - 11:55 2 B06 De knallers - De sneeuwballen

16 11:40 - 11:55 3 C04 De sterretjes - Snowflakes

17 12:00 - 12:15 1 C05 De kerstballen - HBC gooit mis

18 12:00 - 12:15 2 C06 Santa's crew - Snowflakes

19 12:20 - 12:35 1 C07 De sterretjes - De kerstballen

20 12:20 - 12:35 2 C08 Snowflakes - HBC gooit mis

21 12:40 - 12:55 1 C09 De kerstballen - Santa's crew

22 12:40 - 12:55 2 C10 HBC gooit mis - De sterretjes
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