Het jaar 2011 stond bij Sv Atomium’61 in Ro erdam in het
teken van hun 50 jarig jubileum. De jubileumcommissie
hee" deze feestelijke gebeurtenis aangegrepen om een
nieuwe handbalvorm naar Nederland te halen. Was het in
de jaren 70 het mini-handbal dat de vereniging vanuit het
Deense in het Ro erdamse introduceerde, deze keer was
het het Streethandbal.

Waarom streethandbal?

Algemene spelregels

Streethandbal is goed te gebruiken als demonstra.evorm. Het materiaal is makkelijk te vervoeren (licht en
demontabel) en de spelregels zijn eenvoudig.

•
•

Streethandbal is ook voor niet-handballers makkelijk
om aan mee te doen omdat techniek niet zo belangrijk
is, er een makkelijk hanteerbare bal gebruikt wordt en
er geen lichamelijk contact mag zijn.
Streethandbal is geschikt voor jong en oud. Verschillende lee"ijdsgroepen kunnen het samen met elkaar
spelen.

Streethandbal is snel en speels , het wordt niet steeds
onderbroken door het ﬂuiten voor een overtreding.
Streethandbal is aantrekkelijk omdat de deelnemers
kunnen experimenteren met ‘trucjes’.
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•

Doelgebied is ca. 8m breed en 4m diep
Doel is ca. 2m breed en 1.80m hoog

Tijdens één van de vele jubileumac.viteiten hee" de
Deense zustervereniging HK Tommerup een demonstra.e
van deze a rac.eve handbalvorm verzorgd.

Streethandbal is in de Scandinavische landen ontwikkeld
als handbalvorm voor op pleintjes en veldjes om mensen
te s.muleren om ook buiten verenigingsverband handbal
te gaan spelen. Goed voor de sportdeelname en de
naamsbekendheid van handbal in het algemeen.

•
•
•
•

Teamgroo e: 4-5 spelers
Aanvallende par.j speelt in overtal (keeper gaat
mee in de aanval)
Max. 3 passen lopen
Niet stuiten
Geen lichamelijk contact
Een bal kan alleen maar veroverd worden als hij
‘vrij’ is, dus niet uit handen .kken
Cirkelbal ruim interpreteren (alleen bij ‘dikke’ cirkelbal a=euren)

Streethandbal is ook voor de oudere sporter geschikt
omdat het op een klein veld gespeeld wordt en er
geen lichamelijk contact is. Het kan goed gebruikt worden .jdens een uurtje Fit-handbal.
Kortom, streethandbal hee" alle elementen in zich om
een breder publiek op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met handbal.
Meer info: secretariaatatomium61@gmail.com

Mogelijke speelvormen
Streethandbal kan gespeeld worden met 1 of 2 doeltje(s),
2 teams of meerdere teams, in toernooivorm of niet, met
of zonder scheidsrechter. In dat laatste geval moeten de
spelers onderling uitmaken wat wel en niet toegestaan is.
Als een team meer dan 5 personen hee" dan kan er met
wisselspelers gespeeld worden
Streethandbal kan dus op meerdere manieren, naar eigen
inzicht, gespeeld worden.

