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Korfbalvelden HKC & Rapid (hockeytoernooi op korfbalveld van Rapid) 

'T Hoenstraat 1 

2023 KW Haarlem 

(Lopend bereikbaar, 8 a 10 min vanaf stadion) 

Contactpersoon vereniging: HC Haarlem, Alex Been, technischecommissie@hchaarlem.nl 

Poule-indelingen teams 
Meisjes 

Poule 1: 
OBS De Wilgenhoek 
De Cirkel 
De Peppelaer 
Bos en Duinschool 

Poule 2: 
Willem van Oranjeschool 
Haarlemse Montessorischool 
De Molenwiek dalton 
Beatrixschool Haarlem 

Poule 3: 
OBS De Zuidwester 
OBS De Kring 
Tijo van Eeghenschool 
OBS Ter Cleeff 

Poule 4: 
Martin Luther King  
Bernardusschool 
OBS De Zonnewijzer 
Theresiaschool 

 

Jongens 

Poule 1: 
Koningin Emmaschool 
Vondelschool 
Wijde Wereld Montessori 
Bos en Vaart 1 
Bos en Vaart 2 

 

Aandachtspunten: 

- Neem vooraf de (spel)regels door met de leerlingen. 

- EHBO via de organisatie. 

- Organisatie zorgt voor speelballen 

- Zorg, indien mogelijk, voor uniforme (school)/(sport)kleding. 

- Neem de “belangrijke informatie” op de laatste pagina van dit bestand goed door. 

- Zorg voor een eigen hockeystick 

 

 

 

 



 

Wedstrijdschema (per poule) 

Veld 1 – wedstrijdnummer  Veld 2 – wedstrijdnummer 

10.15 1 OBS De wilgenhoek – De Cirkel 1 Willem v. Oranje – Haarlemse Mon 

10.25 3 Kon. Emma (J) – Vondelschool (J) 4 OBS De Zuidwester – OBS De Kring 

10.35 5 Martin Luther King – Bernardus 6 Wijde Wereld(J) – Bos en Vaart 1(J) 

10.45 7 De Peppelaer – Bos en Duinschool 8 Molenwiek – Beatrixschool 

10.55 9 Kon. Emma (J) – Bos en Vaart 2 (J) 10 TIjo van Eeghen – OBS Ter Cleeff 

11.05 11 OBS De Zonnewijzer – Theresiaschool 12 Vondel (J) – Bos en Vaart 1 (J) 

11.15 13 OBS De Wilgenhoek – De Peppelaer 14 Willem v. Oranje – Molenwiek 

11.25 15 Kon. Emma (J) – Wijde Wereld (J) 16 OBS De Zuidwester – Tijo van Eeghen 

11.35 17 Martin Luther King – Zonnewijzer 18 Vondel (J) – Bos en Vaart 2 (J) 

11.45 19 Bos en Duin – De Cirkel 20 Haarlemse Montessori – Beatrixschool  

11.55 21 Kon. Emma (J) – Bos en Vaart 1 (J) 22 OBS De Kring – OBS Ter Cleeff 

12.05 23 Bernardus – Theresia 24 Wijde Wereld (J) – Bos en Vaart 2 (J) 

12.15 25 OBS De Wilgenhoek – Bos en Duin 26 Willem v. Oranje – Beatrixschool 

12.25 27 Vondel (J) – Wijde Wereld (J) 28 OBS De Zuidwester – OBS Ter Cleeff 

12.35 29 Martin Luther King – Theresia 30 Bos en Vaart 1 (J) – Bos en Vaart 2 (J) 

12.45 31 De Cirkel – De Peppelaer 32 Haarlemse Montessori – De Molenwiek 

12.55 33 OBS De Kring – Tijo van Eeghen 34 Bernardus –OBS De Zonnewijzer 

 

Knockoutfase 

Veld 1 – wedstrijdnummer  Veld 2 – wedstrijdnummer 

13.00  35 Nr. 1 poule 1 – Nr. 2 poule 2 36 Nr. 1 poule 2 – Nr.2 poule 3 

13.10 37 Nr. 1 poule 3 – Nr. 2 poule 4 38 Nr. 1 Poule 4 – Nr. 2 Poule 1 

13.20 39 Winnaar 35 – winnaar 36 40 Winnaar 37 – winnaar 38 

13.30 41 Verliezer 39  – verliezer 40 42 3e jongens – 4e jongens 

13.40 43 Winnaar 39– winnaar 40 44 1e jongens – 2 jongens 

 

Prijsuitreiking direct na laatste wedstrijd op het veld. 

Aandachtspunten: 

- Neem vooraf de (spel)regels door met de leerlingen. 

- EHBO via de organisatie. 

- Organisatie zorgt voor speelballen 

- Zorg, indien mogelijk, voor uniforme (school)/(sport)kleding. 

- Neem de “belangrijke informatie” op de laatste pagina van dit bestand goed door. 

- Zorg voor een eigen hockeystick 

 

  



 

Wedstrijdregels hockey 
• De teams bestaan uit vijf spelers 

• Er wordt zoveel mogelijk gespeeld volgens de regels van de KNHB 

• We spelen op aangepaste velden, hierdoor hebben we geen cirkel, het gebied vanwaar er 

gescoord mag worden zal daarom worden aangegeven door pionnen 

• We raden jullie aan om een bitje (mondbescherming) aan te schaffen. Deze zijn te koop bij alle 

sportwinkels voor ongeveer € 5,00 

• Scoren alleen toegestaan via een push 

• Voor gevaarlijk spel wordt direct gefloten, denk hierbij aan: 

o Stick te hoog 

o Hoge ballen 

o Hard gevaarlijk spel 

• De bal mag niet worden tegengehouden met de voet. Als de bal tegen je voet komt, wordt dat 

gezien als een overtreding en wordt er gefloten. De bal is voor de tegenpartij (dit wordt ook wel 

een shoot genoemd in hockeytaal) 

• We spelen zonder corner/hoekbal, deze vrije slag wordt vervangen door uitslaan 

• Overtredingen binnen het gebied waaruit gescoord mag worden, worden bestraft door een vrije 

bal op de rand van het gebied. De spelers dienen hierbij afstand te nemen van de bal. We spelen 

zonder strafcorners 

• Da bal mag na een overtreding op de aanvallende helft niet in 1 keer het scoringsgebied worden 

ingespeeld. Hiervoor moet minimaal 1 keer worden overgespeeld.  

 

 

  



 

Belangrijke informatie 

Om een dag als deze goed te laten verlopen zijn we afhankelijk van verschillende 

factoren. Het weer kunnen we niet regelen maar wat we wel samen kunnen afspreken is 

dat iedereen zich aan de volgende regels houdt. 

• Zorg dat je op tijd aanwezig bent voor jouw wedstrijden. 

• Zorg ervoor dat de begeleiding weet waar je bent. Als er problemen zijn tijdens de 

wedstrijden of buiten de wedstrijden om, ga dan naar je begeleider van uit school 

toe. 

• Zorg dat tijdens jouw pauzes niemand last van je heeft. Je kunt je voor de 

wedstrijden, tussen wedstrijden door en na afloop van je wedstrijden vermaken 

met activiteiten in het Olympisch Dorp. 

• Laat je rommel niet slingeren, let op je persoonlijke eigendommen en gooi je afval 

in de daarvoor bestemde afvalbakken. Laat de kleedkamers, toiletten en 

sportruimtes na gebruik netjes achter. 

• Mocht je deze dag EHBO nodig hebben, dan kan je deze op alle accommodaties 

(EHBO-doos). vinden. De centrale EHBO post is echter te vinden op het Pim Mulier 

Sportpark. 

• Zorg zelf voor een lunch en voldoende drinken (ook bij warm weer). 

• Catering aanwezig op het plein achter Olympisch Stadion. 

Verplaatsing tussen het Pim Mulier Sportpark, zwembad de Planeet, badmintonhal 

Duinwijck, Kennemer Sportcenter, Korfbalvelden, Ruud van der Geesthal, Provincie 

Noord-Holland hal en de Bison Bowling is lopend. 

Begeleiders 

• Zorg ervoor dat alle kinderen die onder je hoede vallen zich aan de gedragsregels 

en de toernooiregels houden. 

• Zorg dat de teams weten waar ze moeten spelen en overal op tijd aanwezig zijn. 

• Zorg dat je in bezit bent van de informatie, spelregels en de 

wedstrijdprogramma’s van de toernooidag. 

• Je bent de contactpersoon tussen de leerlingen en de toernooileiding. 

• De organisatie vertrouwt op uw medewerking om deze dag plezierig, sportief en 

vooral veilig te laten verlopen. 

 

Alle gouden medaille winnaars dienen om 14.15 uur te verzamelen in de hoek 

van het stadion, aan de zijde bij de spoorlijn. Dit zal waarschijnlijk voor een 

aantal winnaars betekenen dat ze direct na het winnen van de gouden medaille 

de accommodatie moeten verlaten. 

 
 

 
 

 


