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Den Helder, 6 Maart 2019 
 

Beste School contact van Sportief Den Helder,  
 
Wij, vrijwilligers van de organisatie, hebben er weer zin in ……………!! 
 
Goede sportieve initiatieven in Den Helder als JOGG, schoolvoetbal, schoolbasketbal, 
sportprojecten via Team Sportservice o.a.scholieren veldloop en dan nu een superleuke 
teamsport in vorm van een toernooi ....SCHOOLHANDBAL. 
 
Dit jaar voor de 65e keer en wederom stelt handbalvereniging D.S.O. haar faciliteiten 
beschikbaar, daar zijn we blij mee. 
 
Het 2019 schoolhandbaltoernooi zal worden gehouden op de zaterdagen 22 & 29 juni a.s.   
 
We hebben na een goede evaluatie geen veranderingen doorgevoerd: 
 

• Het inschrijf geld blijft EURO 10,00 per team !!   
 

• Scholen in Den Helder en Julianadorp, die binnen hetzelfde schoolbestuur vallen, 
mogen samen een team vormen. Hierdoor kunnen ook kleinere scholen een 
(combi)team vormen.  

Let wel: Dit duidelijk vermeld worden op het inschrijfformulier.  
 

• Indelingen op leeftijd (geboorte jaar) én ……….ook een indeling voor de kleinste 
handbaljeugd blijft dit jaar. 
 
A. Indeling Afdeling A: voor meisjes van 11 jaar en ouder, geboortejaar 2006, 2007, 2008, 

hieronder begrepen meisjes, die dit jaar 11 jaar worden en mix-teams waarbij max. 2 
jongens van dezelfde leeftijdsgroep gelijktijdig meespelen. 

B. Indeling Afdeling B: voor jongens van 11 jaar en ouder, geboortejaar 2006, 2007, 2008 
hieronder begrepen jongens, die dit jaar 11 jaar worden en mix-teams waarbij max. 2 
meisjes van dezelfde leeftijdsgroep gelijktijdig meespelen. 

C. Indeling Afdeling C: voor jongens en meisjes van 9 en 10 jaar, geboortejaar 2009 en 
2010, mix-teams zonder max. aantal jongens/meisjes, er zal gespeeld worden op groot 
veld met een verkleind doel. Verder wordt er in het veld gespeeld met 5 speelsters/spelers 
en 1 keeper/keepster max. 10 kinderen per team en er wordt gestoord op eigen helft! 

D. Indeling Afdeling D: voor jongens en meisjes van 7 en 8 jaar, geboortejaar 2011 en 
2012, mix-teams zonder max. aantal jongens/meisjes, er zal gespeeld worden op een half 
veld, kleine doeltjes, 5 spelers/speelsters in het veld inclusief keeper/keepster, die in de 
aanval mee mag spelen, maximaal 8 kinderen per team. Er wordt gespeeld met een soft 
bal. Ook hier geldt: storen op eigen helft! Tevens mag er niet vanaf eigen helft gescoord 
worden (Als de keeper mee gaat spelen is er even tijd om terug naar het doel te gaan). 
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• Als voorgaande jaren is er de mogelijkheid om vooraf te trainen en van de 
trainingsfaciliteiten gebruik te maken van hv. D.S.O. en van hv JHC.  
Voor scholen uit Den helder kunt u vooraf telefonisch contact opnemen met Jolanda 
Huisman (DSO) tel. 638130, 
Voor scholen uit Julianadorp kunt u mailen naar jhc@handbal.nl of bellen naar tel.06-
51284949 (JHC). 

 

• De vervolg correspondentie (per e-mail) komt naar het E-mail adres wat u op het 
inschrijfformulier goed duidelijk vermeldt. 
 

• Mocht u als school en/of vereniging tijdens het toernooi folders of informatie materiaal 
uit willen delen aan de deelnemers, verzoeken wij u voor aanvang van de eerste dag 
van het schoolhandbal toernooi te overleggen met de schoolhandbalcommissie.  

 

Super ingredienten om op de verharde handbalvelden van D.S.O. ook dit jaar er weer een 
fantastisch schoolhandbal toernooi van te maken. 
 

Let wel:  De inschrijvingstermijn sluit op donderdag 18 April 2019 ! 
 
De inschrijfformulieren en het toernooiregelement zijn als bijlage toegevoegd aan deze brief.  
 
We rekenen op jullie sportieve komst, we zien jullie inschrijformulier met belangstelling 
tegemoet. 
 
Vriendelijke Sportgroeten,                                                  
 
Namens Stichting Schoolhandbal Den Helder,               
Fiona Schenk 
floor.pien@hotmail.com  
06-23651331   
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