
 

STRATENVOLLEYBAL 2017 
 
 

 
WANNEER: vrijdagavond 7 juli 2017 
Tijd:  Aanvang 19:30 uur op de zonneweide van het Openluchtzwembad Dúndelle. Kom op 

tijd! De eerste wedstrijdronde begint gelijk om 19.30 uur. 
Let op: Zwemmen tijdens en na het toernooi is niet toegestaan. 
 

 
ALGEMENE REGELS 
 Deelname is gratis.  

Frisdranken en koffie zijn bij Dúndelle te koop. 

 Meedoen is op eigen risico, de organisatie is NIET aansprakelijk voor welke schade dan ook (EHBO is 
echter wel aanwezig!!). 

 Minimum leeftijd voor deelname: 13 jaar. 
 Volg de aanwijzingen van de organisatie op en laat het terrein weer netjes achter. 
 

 
TEAMINDELING EN WEDSTRIJDVERLOOP 

De 8 aangemelde teams spelen allemaal een keer tegen elkaar. Winst per wedstrijd levert 2 punten op; 
gelijk spel 1 punt en verlies 0 punten. De eindstand wordt als volgt bepaald: het aantal 
wedstrijdpunten; indien gelijk dan geldt het puntensaldo; is dit ook gelijk dan geldt het resultaat van 
de onderlinge wedstrijd; is dit ook gelijk dan het aantal in de wedstrijden behaalde punten en het 
laatste redmiddel is het lot...... 
De wisselbeker is voor het team dat volgens de eindstand heeft gewonnen. 
 

 
WEDSTRIJDREGELS 
 Om blessures te voorkomen zullen de scheidsrechters extra letten op netfouten en onder het net 

doorkomen van spelers. 
 Er wordt gespeeld volgens het rallypoint-systeem. Dus elke keer “bal aan de grond” is een punt, 

ongeacht of je wel of niet opslag hebt. Bovendien mag de bal bij de opslag het net raken.  
 Elke wedstrijd duurt ca. 10 minuten. Er wordt tussentijds NIET van speelhelft gewisseld. Tussen de 

wedstrijden is ca. 1 minuut beschikbaar voor het wisselen en opstellen van de teams. 
 Er zijn geen wisselspelers toegestaan, indraaien mag wel. 
 Bovenhands opslaan is verboden en smashen is verboden (gebeurt dit wel, dan wordt dit 

afgefloten). Houd het leuk voor de tegenstander!! 
 Er dienen minimaal 2 dames per team zijn opgesteld en maximaal 4 heren. Houd dit bij het 

indraaien in de gaten. 
 Het eerst genoemde team speelt LINKS van de scheidsrechter en begint met de opslag.  

 In het wedstrijdschema (z.o.z.) is aangegeven welk team voor welke wedstrijd een teller moet 
leveren. Regel dit NIET op het laatste moment !! De organisatie zal voor scheidsrechters 
zorgen. 

 Voor situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. 
 

 
PRIJSUITREIKING en GRATIS BUFFET 
Direct na afloop van de wedstrijden (rond 22:00 uur) is de prijsuitreiking in Dúndelle, inclusief een 
gratis verrassingsbuffet (koud en warm) voor spelers en begeleiders. Dit buffet wordt aangeboden door 
Volleybalvereniging Bakkeveen. De consumpties (koffie, drank, etc.) zijn voor eigen rekening. Indien 
gewenst kan men direct na afloop van de wedstrijd douchen in de kleedruimtes van het zwembad. 

 

Wil je vaker volleyballen?? 

Word dan lid van “Volleybalvereniging Bakkeveen” 

Het volleybalseizoen loopt van september tot april. 

Info bij de wedstrijdleiding (of bij de aanwezige bestuursleden) 

 



 

 

STRATENVOLLEYBALTOERNOOI 2017 
 
Locatie   : Recreatiecentrum Dúndelle 
Datum   : 7 juli 2017 
Aanvang wedstrijden : 19.30 uur 

 
Deelnemende teams 

 
1. Op ‘e Hichte-3 5. Doefkes 

2. De Wâl’n 6. Op ‘e Hichte-1 

3. NAS 7. ‘t Fuottenein 

4. Op ‘e Hichte-2 8. team Zondernaam 

 

 

 

 

 

 

 

Speelschema  

 

Tijd veld 1 
 

teller veld 2 
 

teller 

19:30 Op ‘e Hichte-3 De Wâl’n Doefkes NAS Op ‘e Hichte-2 ‘t Fuottenein 

19:41 Doefkes Op ‘e Hichte-1 Op ‘e Hichte-2 ‘t Fuottenein Team Zondernaam De Wâl’n 

19:52 Op ‘e Hichte-2 Op ‘e Hichte-3 Team Zondernaam De Wâl’n NAS Op ‘e Hichte-1 

20:03 Team Zondernaam Doefkes Op ‘e Hichte-3 Op ‘e Hichte-1 ‘t Fuottenein De Wâl’n 

20:14 Op ‘e Hichte-3 NAS Doefkes De Wâl’n Op ‘e Hichte-2 Op ‘e Hichte-1 

20:25 Doefkes ‘t Fuottenein NAS Op ‘e Hichte-1 Team Zondernaam Op ‘e Hichte-2 

20:36 ‘t Fuottenein Op ‘e Hichte-3 NAS Team Zondernaam De Wâl’n Op ‘e Hichte-2 

20:47 NAS Doefkes De Wâl’n Op ‘e Hichte-2 Op ‘e Hichte-1 Op ‘e Hichte-3 

20:58 De Wâl’n ‘t Fuottenein Op ‘e Hichte-1 Op ‘e Hichte-3 Team Zondernaam Doefkes 

21:09 Op ‘e Hichte-1 NAS ‘t Fuottenein Doefkes Op ‘e Hichte-2 Team Zondernaam 

21:20 Op ‘e Hichte-3 Op ‘e Hichte-1 NAS De Wâl’n Doefkes Op ‘e Hichte-2 

21:31 NAS Team Zondernaam Doefkes Op ‘e Hichte-2 ‘t Fuottenein Op ‘e Hichte-1 

21:42 Doefkes Op ‘e Hichte-3 ‘t Fuottenein Op ‘e Hichte-1 De Wâl’n Team Zondernaam 

21:53 ‘t Fuottenein NAS Op ‘e Hichte-3 Team Zondernaam Op ‘e Hichte-2 De Wâl’n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je vaker volleyballen?? 

Word dan lid van “Volleybalvereniging Bakkeveen” 

Het volleybalseizoen loopt van september tot april. 

Info bij de wedstrijdleiding (of bij de aanwezige bestuursleden) 
 


