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Groep 5 
Vrijdag 01-11-2019 

 Middag 11:45-14:00 uur 
Sporthal De Hazelaar 

Adres: T.M. Kortenhorstlaan 6, 5244 GD Rosmalen 

  



 
Doelstelling: 
 
Na een lessenreeks van het spel Bucketbal komen de scholen bij elkaar voor een bucketbaltoernooi. De kinderen 
nemen het op tegen leeftijdsgenoten van andere scholen. Meedoen is belangrijker dan winnen en plezier staat 
voorop! Ook leren de kinderen omgaan met winst en verlies. 
 

 

Puntentelling: 
 
Gooi de dobbelsteen van de kast en je krijgt 1 of 2 punten. Er zijn 2 verschillende dobbelstenen. Dobbelsteen A = 1 
t/m 6 (1, 2 en 3 = 1 punt waard // 4, 5 en 6 = 2 punten waard). Dobbelsteen B = 1 en 2 (1 = 1 punt waard // 2 = 2 
punten waard). Het team dat op het eind de meeste punten heeft wint de wedstrijd. 
 
Je kan een wedstrijd winnen, verliezen of gelijkspelen. Voor een gewonnen wedstrijd krijgt het team 2 punten, voor 
een gelijk spel krijgt het team 1 punt en als je verliest krijg je 0 punten.  
 
Alle teams spelen 9 poulewedstrijden. De 2 teams met de meeste punten na 9 poulewedstrijden staan in de finale.  
 
* Bij een gelijke stand kijken wij naar het doelsaldo. Is het doelsaldo gelijk dan kijken wij naar het aantal gescoorde 
(doel)punten voor. Is dat ook gelijk dan loten wij een winnaar en dat team gaat naar de finale. 
 
** Bij een gelijke stand na 6 minuten in de finale dan gaan wij over tot strafworpen (zie spelregels). Het team dat na 
3 worpen de meeste punten heeft is de winnaar. Als het aantal punten na 3 worpen gelijk is dan spelen wij door tot 
er een verschil is in het aantal punten. 
 
 

Begeleiders van teams: 
 

- Taken van begeleiders: 
- Groepje op tijd bij het juiste veld (zie wedstrijdschema).  
- Wisselen van spelers. 
- Zorgen voor een leuke sfeer in het groepje. 
- Alle kinderen moeten in de sporthal of kleedkamer blijven. Kinderen mogen niet rennen in de gangen of 

spelen in een materiaalhok.  

 
Scheidsrechters: 
 
Leerlingen uit het eerste leerjaar van de sportacademie KW1C komen ons helpen als scheidsrechter tijdens het 
Bucketbaltoernooi. De meeste scheidsrechters hebben weinig ervaring in het fluiten van wedstrijden. Wij 
verwachten dat jullie de beslissingen van de scheidsrechters respecteren. Mocht je iets opvallen dan mag u dat 
melden bij de wedstrijdleiding. De wedstrijdleiding koppelt dit terug naar de desbetreffende scheidsrechter. Je kan 
de wedstrijdleiding vinden achter in de zaal in het hok met ramen dat tussen de twee sporthallen in zit. Tijdens het 
Bucketbaltoernooi lopen er 4 coaches rond die de scheidsrechters helpen bij het fluiten.  



 
Plattegrond 
 

• Docenten melden zich met de begeleiders bij de tafel in de gang voor een korte uitleg en ze ontvangen van 
ons een programmaboekje. De deelnemende leerlingen mogen even wachten in het halletje bij de ingang. 

• Kijk goed waar jullie mogen omkleden. Alle jongens mogen links omkleden en alle meiden mogen rechts 
omkleden.  

• Neem geen waardevolle spullen mee naar het toernooi. De kleedkamers gaan niet op slot! 

• Toiletten in de kleedkamer en bij de ingang. 

• Let op: Niet eten en drinken in de sporthal!! Alleen in de kleedkamers eten a.u.b. 

• Zaal alleen betreden met zaalschoenen of overschoenen. Er staan overschoenen klaar bij de ingang van de 
gymzaal. 

• EHBO in het hok van de wedstrijdleiding. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spelregelvideo: https://www.youtube.com/watch?v=_5RVI_Viupw&t=57s 

 
Planning 

Tijd: Activiteit: 

11:30-11:45 uur Aankomst scholen en klaarmaken om te starten. 
Begeleiders aanmelden in de gang (tussen beheerders en koffie, zie hierboven) 

11:45-13:29 uur Poule wedstrijden  

13:35-13:41 uur Finale op veld 3 

13:45-13:55 uur Prijsuitreiking op veld 1 & 2 

14:00 uur Einde bucketbaltoernooi. Iedereen mag naar huis. 

https://www.youtube.com/watch?v=_5RVI_Viupw&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=_5RVI_Viupw&t=57s


 
Spelregels Bucketbal 2019  
 
Speelveld: De helft van een volleybalveld (gele lijnen) is 9 bij 9 meter. Je moet eerst het recht  
van aanvallen halen op de turnmatjes voor je mag scoren.   
Bucket: In de bucket van het basketbalveld (rode vak op de afbeelding hiernaast) staat 
een kast met een dobbelsteen erop.  
Spelers: 5 tegen 5. (Let op: dit jaar géén bucketbewaker/keeper!) 
Tijd: 6 minuten per wedstrijd. 
Materiaal: Trefbal-bal, volledige turn kast, dobbelsteen en 2 turnmatjes. 
Spelbegin: De wedstrijd start met een sprongbal. Uit beide teams mag 1 speler in het 
midden van het veld springen voor de bal. De scheidsrechter gooit de bal recht omhoog 
en dan kan het spel beginnen. 
 

 Spelregelvideo: https://www.youtube.com/watch?v=_5RVI_Viupw&t=57s 
 
Spelregels: 

• Je mag niet lopen met de bal in je handen. Pivoteren (basketbal spelregel) is wel 
toegestaan.  

• Probeer lichamelijk contact tot het minimum te beperken.  

• Voordat er gescoord mag worden, moet er eerst recht van aanvallen gehaald worden. Recht van aanvallen kan worden 
gehaald op een van de twee turnmatjes die in het veld liggen. Alleen spelers van het bal bezittende team mogen op het 
matje komen. Na onderbreking van het balbezit is het recht van aanvallen weg en moet dit opnieuw worden gehaald op 
het matje. 

• Punten worden gescoord door de dobbelsteen met de bal van de kast te gooien. Let op: dit mag je alleen doen wanneer 
je het recht van de aanvallen hebt.  

• Puntentelling: Er zijn 2 verschillende soorten dobbelstenen. Dobbelsteen A = 1 t/m 6 (1, 2 en 3 = 1 punt waard // 4, 5 
en 6 = 2 punten waard). Dobbelsteen B = 1 en 2 (1 = 1 punt waard // 2 = 2 punten waard). 

• Niemand mag in de bucket komen!  

• Betreden van de bucket door een aanvaller: het andere team krijgt de bal uit in het midden van het veld.  

• Betreden van de bucket door een verdediger: Na 3 waarschuwingen van de scheidsrechter (beoordeling van de 
scheidsrechter is leidend) volgt een strafworp voor de tegenstander (aanvallers). Zie spelregel strafworp. 

• Als de bal in de bucket blijft liggen, dan pakt de scheidsrechter de bal en volgt er een sprongbal in het midden van het 
veld. 

• Spelhervatting: Wanneer de bal over de zijlijn gaat dan is de bal voor de tegenstander. Dus gooit team A de bal over de 
zijlijn of achterlijn dan krijgt team B de bal uit op de plaats waar de bal het speelveld heeft verlaten. 

• Scheidsrechtersbal: Wanneer twee spelers tegelijk de bal vasthebben wordt het spel stilgelegd. De scheidsrechter gooit 
de bal recht omhoog en twee spelers gaan springen om de bal (sprongbal zoals bij de start van de wedstrijd). 

• Spelovertredingen zijn:  
o Lopen met de bal in je handen. 
o Je mag de bal niet uit de handen van een tegenstander trekken of slaan. 
o Je mag een tegenstander niet met 2 of meer spelers verdedigen of hinderen. 

• Vrije worp: Bij een van de bovenstaande spelovertredingen wordt er een vrije worp toegekend. Hierbij staat de 
verdedigende partij op minimaal 3 meter afstand. 

• Strafworp wordt toegekend bij een ernstige overtreding (oordeel scheidsrechter) of bij het 3 keer betreden van de 
bucket door een verdedigend team. Een strafworp wordt genomen vanaf de zijlijn ter hoogte van de kast. 

• Wanneer een speler zich niet gedraagt en/of aan de regels houdt kan de scheidsrechter hem een tijdstraf van 2 
minuten opleggen. Je team speelt deze tijd met één speler minder. 
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Toernooischema poule A  
  



Toernooischema poule B 
 
 
  



Toernooischema poule C 
 
 
  



Toernooischema poule D 
 
 
 


