
 

Volleybaltoernooi 2019 

Vrijdag 22 maart 2019 

Sporthal de Hazelaar 

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

08.30 – 11.15 uur 
 

  



 
 
Doelstelling: 
 
Na een lessenreeks van het spel volleybal komen de scholen bij elkaar voor een volleybaltoernooi. 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: 
 
Je kunt 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 zijn verdeeld over 7 poules van 8 teams. We spelen het toernooi op 14 velden. Poule 1 
speelt op veld 1+2, poule 2 speelt op veld 3+4 enzovoort.  Alle teams spelen 7 wedstrijden. De 2 
teams met de meeste punten na 7 poulewedstrijden staan in de finale.  
 
* Bij een gelijke stand in punten kijken wij naar het doelsaldo. Is het doelsaldo gelijk dan kijken wij 
naar het aantal gescoorde punten voor. Is dat ook gelijk dan loten wij een winnaar en dat team gaat 
naar de finale. 
 
** Bij een gelijke stand na 5 minuten in de finale dan gaan wij over tot één beslissend punt. Het team 
dat het laatste punt heeft gescoord mag serveren. Als de zoemer gaat tijdens een rally dan maak je 
het punt te allen tijde af.  
 
 

Begeleiders van teams: 
 
Taken van begeleiders: 

- Groepje op tijd bij het juiste veld (zie wedstrijdschema).  
- Wisselen van spelers. 
- Kinderen in de sporthal of kleedkamer. Laat ze niet in de gang of turnzaal spelen.  
- Zorgen voor een leuke sfeer in het groepje. 

 
Scheidsrechters: 
 
Leerlingen uit het eerste leerjaar van de sportacademie KW1C komen ons helpen als scheidsrechter 

tijdens het volleybaltoernooi. De meeste scheidsrechters hebben nog niet veel ervaring in het fluiten 

van wedstrijden. Wij hopen dat jullie beslissingen van de scheidsrechters respecteren. Mocht je iets 

opvallen dan mag u dat melden bij de wedstrijdleiding. De wedstrijdleiding koppelt dit terug naar de 

scheidsrechter. Je kunt de wedstrijdleiding achter in de zaal vinden. Tijdens het volleybaltoernooi 

lopen er 4 begeleiders rond die de scheidsrechters helpen bij het fluiten. 

 

  



 

Plattegrond volleybaltoernooi 2019 ochtend 

• 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. Op de deuren van kleedkamers hangen logo’s van scholen. 

• Spreek een plaats af in de zaal waar leerlingen zich melden na het omkleden. 

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

• WC in de kleedkamer en bij de ingang. 

• Kinderen in de zaal of kleedkamer. Laat ze niet in de gang of turnzaal spelen. 

• Let op: Niet eten en drinken in de sporthal! Alleen in de kleedkamers of bij de ingang. 

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

• EHBO in het hok van de wedstrijdleiding. 
 

 
Planning ochtend: 

Tijd: Activiteit: 

08:30-09:00 uur Aankomst scholen en klaarmaken om te starten. 
Begeleiders aanmelden in de gang. 

09:00-10:36 uur Poule wedstrijden (7 wedstrijden) 

10:45-10:50 uur Finale op veld 4 

10:55-11:05 uur Prijsuitreiking op veld 7 & 8 

11:15 uur Einde volleybaltoernooi. Iedereen mag terug naar school. 

 
 
  



 
Spelregels Volleybaltoernooi 2019 
 
Speelveld: De binnenste lijnen van een badmintonveld worden 
gebruikt. Dit veld is 11,88 meter lang en 5,18 meter breed. Op de 
afbeelding hiernaast aangegeven met de rode lijnen. De zwarte 
lijn is het net. In de gymzaal zijn het blauwe lijnen. 
Nethoogte: tussen 200 cm en 210 cm hoogte 
Spelers: 4 tegen 4 
Tijd: 5 minuten per wedstrijd 
Spelbegin: De bal wordt onderhands geserveerd door de speler 
die rechtsachter staat. Het kind moet achter de lijn staan voordat hij/zij serveert. Op het moment 
dat een speler op of voor de lijn staat tijdens het serveren dan is het een punt voor de tegenstander. 
Het kind mag kiezen tussen met één hand onderhands gooien of onderhands serveren (onze 
voorkeur gaat uit naar serveren). Je krijgt 1 kans per servicebeurt. Succesbeleving vinden wij 
belangrijk, dus een scheidsrechter kan er voor kiezen dat een kind dichter bij het net mag gaan staan 
om een bal te serveren. 
 
Spelregels: 

• Je mag elke bal vangen, maar doorspelen moet met een volleybaltechniek (bovenhands of 
onderhands). Dit is verplicht! Gooi je de bal direct naar een medespeler of over het net dan 
is het een punt voor de tegenstander. Wij verwachten niet van alle kinderen een perfecte 
volleybaltechniek, maar wel dat alle kinderen (na het vangen) kort contact hebben met de 
bal als ze de bal over- (het net) spelen. 

• Elke keer als de bal over het net komt moet je de bal minimaal 1 keer overspelen om 
vervolgens de bal weer over het net te spelen. Ja mag de bal dus niet blokken. Een team mag 
de bal maximaal 2 keer overspelen en de derde bal moet over het net.  

• Je mag springen en de bal spelen. Bijvoorbeeld een smash. Dit mag met 1 of 2 handen 
smashen. Je mag de bal ook vangen voor het smashen. 

• Je mag niet lopen met de bal, dus je moet de bal spelen op de plek waar je de bal gevangen 
hebt. Als je de bal vangt en je valt dan is dat niet erg. 

• Tijdens een rally hoeft een team niet van positie te wisselen.  

• Na elk punt draaien allebei de teams 1 plaats door. Per team gaat er 1 veldspeler rechtsvoor 
uit en 1 wissel komt er rechtsachter in (zie voorbeeld hieronder). 

• Alle ballen die over het net gaan mogen de netband raken. 

• Het team dat het punt wint mag serveren (of onderhands gooien met 1 hand). Dit is de 
speler die nieuw in het veld komt en dit is aan de rechter kant van het veld achter de lijn.  

• De spelers mogen het net niet raken! Raak je het net dan stopt het spel en is het punt voor 
de tegenstander.  

• Je mag de bal niet raken met je voeten of benen. Op het moment dat je de bal wel met je 
voeten of benen raakt dan is het een punt voor de tegenstander. Je mag de bal wel koppen. 

• Voor elke gewonnen wedstrijd krijg je 2 punten. Als je een wedstrijd verliest krijg je 0 punten. 
Speel je een wedstrijd gelijk krijg je 1 punt.  

Voorbeeld van wisselen (dit moet na elke rally): 
Op dit voorbeeld heeft team groen (links) het punt gewonnen en ze moeten het volgende punt 
serveren. 
 
  



Poule 1 
 
  
 
  



Poule 2 
 
  
 
 
  



Poule 3 
 
  
 
 
 
 
  



Poule 4 
 
  
 
 
 
  



Poule 5 
 
  
 
 
 
  



Poule 6 
 
  
 
 
 
 
  



Poule 7 
 
  
 
 
 
 


