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Beste leerling, 

Vrijdag 24 december is het zover: het Kerstvolleybaltoernooi trapt af! 

Het toernooi voor de klassen 3 en 4 is dit jaar in de sporthal sporthal Zeeburg, Insulindeweg 1001, 1095 DH in 
Amsterdam. Het is de bedoeling dat je daar zelf naartoe komt.  

Voor klas 3 is het toernooi van 08:55 tot ongeveer 12:15 uur.  
Voor klas 4 is het toernooi van 12:15 tot ongeveer 15:45 uur. 
Na het toernooi begint jullie welverdiende kerstvakantie! 
 
Het toernooi 
Jouw klas is in 3 teams opgedeeld (teams 1, 2 en de topklasse) en zal strijden tegen teams van andere klassen. Iedere 
gewonnen wedstrijd levert 3 punten op en een gelijkspel 1 punt. De punten van de teams van jouw klas worden bij 
elkaar opgeteld: welke klas wint dit kersttoernooi?! 

 
Presentie/Absentie 
Zowel bij aankomst als bij vertrek is het eerste wat je moet doen, je present of absent melden.  Dat doe je bij de 
docenten die je of bij de ingang of bij de wedstrijdtafel kunt vinden. Daar zijn de lijsten waarop je moet zorgen dat je 
present gemeld bent. Natuurlijk moet dit ook op tijd, want te laat is te laat en na de kerstvakantie wil niemand zich 
te vroeg melden. Om spijbelen te voorkomen meld je je op dezelfde plek ook af voor je vakantie gaat vieren. 

 
Wat moet je meenemen? 
Kleding: spreek een kleur af met jouw klas en trek een T-shirt aan van die kleur. Psychologisch gezien deel je twee 
tikken uit: met jouw eigen team naar je tegenstander, maar ook de rest van jouw klas wanneer ze komen 
aanmoedigen (de rest van de klas ziet jullie van een afstand spelen, want dezelfde kleur!). 

 
Schoeisel: in sporthal Zeeburg mag je alleen de sportvloer op met schone zaalschoenen - geen zwarte zolen. 
 
Drinken: neem genoeg te drinken mee. Aan te raden is een (leeg) flesje meenemen, die kun je steeds vullen met 
water. 
 
Eten: neem lekker je lunch mee. Eten en drinken mag langs de kant, niet op de sportvloer. En gooi je afval in de 
afvalbakken svp. :) 

 
Het wedstrijdschema 
Bij de wedstrijdleiding in de sporthal kun je de wedstrijdschema’s vinden. De tijden zijn de speeltijden, zorg dat je 10 
min van tevoren met jouw complete team in het juiste sporttenue klaar staat naast het juiste veld voor jouw 
wedstrijdtijd begint. Dit is oa een taak van de teamcaptain.   

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fspreadsheets%2Fd%2F1WQNiSVN_qoJ1ZcQbQmxiwGSRUwe2fYWCBd0Kxtg5xBE%2Fedit%23gid%3D890802052&data=04%7C01%7Cadministratie%40hyperionlyceum.vova.nl%7Cada07c2c4b794ba8749f08d9c09acf71%7Cc908cc46554c4131865345522e68e291%7C0%7C0%7C637752593407607954%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=egjbHqwrIaijZ%2BjZgMnxobXIpo7jVE6c7GlEvQAr0do%3D&reserved=0
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Het wedstrijdschema is ook hier te raadplegen (zal komende week online komen). Let op! Als jouw wedstrijd start 
om 09:00 uur, is het wel de bedoeling dat je al eerder aanwezig bent, zodat de wedstrijd op tijd kan beginnen! 

Spelregels: 
Veld: 
- Gele lijnen 
- Het net hangt op 2,15 m. hoogte  
 
Wissels en doordraaien: 
- Je speelt 6vs6. Bij meer spelers staan de wissels aan de zijkant(en).  
- Doorwisselen is alleen toegestaan met spelers uit jouw team, met de wijzers van de klok mee.  
- Doorwisselen gebeurt alleen bij het terugwinnen van de service van de tegenstander en na 3 achtereenvolgens 
gescoorde punten door jouw team.  
 
Serveren:  
- Vanaf de achterlijn mag je drie stappen naar voren doen en van daar serveren. Onderhands of bovenhands is   
toegestaan. Dit moet met één hand.  
- 1x serveren (rally point). Er is geen tweede service.  
- Bal moet direct over het net.  
- Via het net serveren naar de andere kant is toegestaan. De bal mag het net dus raken.  
- 1 speler mag maximaal 3x serveren, daarna met de klok mee doordraaien binnen je team.  
- Bij de service mag de tegenstander niet met de handen boven de netband uitkomen. 
 
Spelen:  
- De bal in moet in 2x of 3x over het net worden teruggespeeld. (een gevangen bal mag niet over het net worden 
teruggespeeld) 
 - De 2e bal mag je vast pakken, maar moet je vervolgens zelf weer opspelen met de juiste techniek. - De 2e bal 
direct doorspelen zonder te vangen mag altijd.  
- Een speler mag de bal maar 1x raken, met uitzondering van de tweede bal die gevangen of 2x gekraakt 
mag worden. Je mag nadat een ander de bal heeft gespeeld altijd de bal weer raken.  
- De bal mag met ieder lichaamsdeel worden gespeeld behalve met de voeten of benen.  
 
Punt:  
- Raakt de bal op of binnen de lijnen de grond dan is het een punt. De partij die de rally gewonnen heeft start weer 
met serveren.  
 
Fouten: 
- Netfout; Wanneer een speler van de ene partij het net aanraakt is het een punt voor de andere partij.  
- Lijnfout; Wanneer je met je voet over de lijn onder het net komt is het een lijnfout en kan de scheids een punt 
toekennen.  
- Wanneer de bal buiten de lijnen op de grond valt, is hij uit en is het is het een punt voor de andere partij.  
- De bal komt door de ene partij tegen het plafond dan is het een punt voor de andere punt. 
 
Sportiviteit: 
Er zullen leerlingen zijn die de wedstrijden leiden, scheidsrechters zijn. Dit zijn geen professionele scheidsrechters. 
Hou hier rekening mee. Je kunt misschien op een normale, beleefde manier jouw versie communiceren, maar 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fspreadsheets%2Fu%2F0%2Fd%2F1WQNiSVN_qoJ1ZcQbQmxiwGSRUwe2fYWCBd0Kxtg5xBE%2Fedit&data=04%7C01%7Cadministratie%40hyperionlyceum.vova.nl%7Cada07c2c4b794ba8749f08d9c09acf71%7Cc908cc46554c4131865345522e68e291%7C0%7C0%7C637752593407607954%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Xb001EPu8CfVuehus9%2BXTw27bXRQ0e%2F7kiTTku9ojmo%3D&reserved=0


 

 
 Pagina 3/3 

 
 
 

Datum 

9 juni 2017 

Kenmerk 

201706-0084 

 

 
 

 
 

bedenk dat de scheidsrechter - uiteindelijk - bepaalt. Ga niet lopen mokken, leg je erbij neer en ga voor het volgende 
punt. 
 
Pauzes:  
Stel je er op in, er zijn 4 speelvelden, dus bereid je voor op pauzes tussen wedstrijden in die soms best lang kunnen 
zijn. Wat je kan doen?: 
- Moedig de andere teams van je klas aan - het werkt, daarom bestaan stadions.  
- Wil je graag voetballen? Neem buitenschoenen en een voetbal mee en ga op een geschikte plek buiten de sporthal 
- waar je geen schade/overlast veroorzaakt - voetballen. Niet in de zaal.  
- Even op de banken zitten naast de sportvloer, daar mag je ook eten en drinken. Muziekje luisteren met een 
speaker: prima maar volume zodanig dat anderen zich er niet aan zullen storen. 
- Neem een spelletje mee, zoals een stuk kaarten. (Maar zorg altijd dat je de tijd in de gaten houdt) 
 
Tot dan!  
 
Groetjes,  
 
Yoekie, Merel en Floris 
 


