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Voorwoord

Hij is er weer: het stratenvolleybaltoernooi!  Gezellig sporten, samen met mensen uit je eigen 
straat of buurt, met een vrienden/-innen club of in een bedrijfsteam. Het toernooi vindt plaats op 
18 & 21 juni. Ook dit jaar nemen weer veel teams deel en dat is prima. 
Fantastisch dat je dit jaar (weer) meedoet!

Dit jaar is het de eenenveertigste keer dat het Leo van der Werf Stratenvolleybaltoernooi – zoals 
het toernooi officieel heet - wordt georganiseerd. Al tientallen jaren wordt door stratenteams en 
teams van bedrijven en instellingen ‘s avonds gevolleybald! Dat is een traditie die niet meer is weg 
te denken uit Zuidhorn. Ook dit jaar willen we proberen 3 avonden vol te kunnen krijgen, waarbij 
ieder team zich 2 avonden mag inzetten en we gezamenlijk het toernooi op donderdag zullen 
afsluiten.

Volleybal is een teamsport die zich bij uitstek leent voor een toernooi. Wat is er nu leuker dan met 
een groep mensen zo voor de zomervakantie bij elkaar komen om te volleyballen? Het gaat 
natuurlijk niet alleen om het spelletje maar ook om de contacten en de gezelligheid in de kantine. 
Samen sporten is een kans om meer mensen op een andere manier te ontmoeten en te leren 
kennen. Neem vooral supporters uit je buurt mee want niet alleen volleyballen zelf is leuk maar 
ook het hele gebeuren rondom het toernooi. Vlaggen, toeters, spandoeken en spreekkoren, het 
kan allemaal zolang het de sfeer vergroot!

En mocht je tijdens het toernooi de smaak van het volleyballen te pakken krijgen, dan kun je 
natuurlijk lid worden van onze volleybalvereniging “De Meeuwen”. De vereniging biedt de 
mogelijkheid om in wedstrijdverband of recreatief te volleyballen, dus voor elk wat wils.

Bij het organiseren van het toernooi en de zaken daar rondom heen hebben wij veel hulp gehad 
van anderen. Vooral van de mensen die de teams bij elkaar hebben gebracht. Iedereen die zich 
ingezet heeft om dit toernooi tot een succes te maken – en dat zijn er heel veel! – willen we graag 
heel hartelijk bedanken voor zijn of haar inzet.

Wij wensen iedereen een sportief, succesvol en gezellig toernooi toe: sla elkaar niet van het veld, 
maar houd de bal hoog en verdeel het spel goed. Geniet van ieder punt dat wordt gescoord en 
praat daar gezellig over na in de kantine, want ook gezelligheid hoort bij dit toernooi!

Tot slot willen we nog een beroep doen aan jullie om de commissie te komen versterken. Om de 
voortgang van het toernooi te kunnen blijven garanderen is er dringend behoefte aan een nieuw 
lid/leden. Door de eenvoudige opzet is het voortouw nemen voor dit toernooi tot een minimum 
beperkt en kun je het in een paar avonden in elkaar zetten. Vind jij het voortbestaan van het 
toernooi ook belangrijk, laat het ons dan even weten.

De stratenvolleybalcommissie
Kees Bouma, Rob van der Meulen, Robin Hofman en Talina Mesker.



Volleybal is een leuke sport.

Elke avond van het stratenvolleybaltoernooi kun je weer zien wat een fantastische sport volleybal 
is. Je kunt er enorm veel plezier aan beleven.

De Meeuwen is een gezellige club.

Buiten het trainen en spelen van wedstrijden in competitieverband is er ook een mogelijkheid om 
gewoon recreatief te sporten bij een van onze recreantenteams. Eenmaal per week ontspanning 
en plezier.

Naast het spelen van volleybal is er ook zo nu en dan iets gezelligs te vieren en wordt er natuurlijk 
vaak “nagepraat”  in de kantine van de sporthal.

Voor de jeugd worden er door een speciale jeugdcommissie naast volleybal ook andere dingen 
georganiseerd, zoals de volleybalspeeltuin op de zaterdagen dat de Meeuwen thuis spelen voor 
kinderen van 4 tot 6 jaar.

Tevens is er een mogelijkheid om deel te nemen aan beachvolleybal in de zomer.

Je mag natuurlijk aan het begin van volgend seizoen ook eerst de sfeer proeven door enkele malen
met een team mee te trainen of met de recreanten mee te spelen. Daarna beslis je definitief over 
je aanmelding. Daarvoor aanmelden kan via jc@demeeuwen.net als je jonger bent dan 17, anders 
via tc@demeeuwen.net

Zin om actief bezig te zijn? Meld je dan aan als lid van de Meeuwen.

Als je op 30 september jonger dan 17 bent, kun je je aanmelden
via e-mail bij de jeugdcommissie: jc@demeeuwen.net 

Ben je ouder dan meld je je aan via de penningmeester:
penningmeester@demeeuwen.net

Meer weten?Kijk dan op:

http://www.demeeuwen.net/

mailto:penningmeester@demeeuwen.net
mailto:jc@demeeuwen.net
mailto:tc@demeeuwen.net
mailto:jc@demeeuwen.net


Toernooireglement Stratenvolleybal 
 

Deelname
1) Aan het toernooi kunnen deelnemen:

a) Stratenteams (d.w.z. teams bestaande uit bewoners van één straat of buurt; afwijking van deze regel in 
overleg met de toernooileiding).

b) Teams van instellingen, bedrijven en verenigingen.

2) Deze teams kunnen bestaan uit:
a) Inwoners van Zuidhorn, Noordhorn en Briltil;
b) Personen werkzaam bij een bedrijf of instelling of leden van een vereniging uit één van de genoemde 

dorpen.

3) Van deelname zijn uitgesloten:
Reguliere competitieteams van volleybalverenigingen.

4) Spelers die in het aflopende schooljaar basisonderwijs hebben gevolgd mogen niet deelnemen. In speciale 
gevallen kan de toernooileiding hiervoor dispensatie verlenen.

5) Alleen spelers die via het inschrijvingsformulier zijn opgegeven, zijn speelgerechtigd. Tijdens het toernooi 
kunnen met toestemming van de toernooileiding extra spelers worden opgegeven, met inachtneming van 
regels.

6) Elk team moet elke speelavond, voorafgaand aan de eerste wedstrijd, de toernooileiding in staat stellen de 
samenstelling van het team te controleren. Deze samenstelling van het team geldt voor alle wedstrijden op 
die speelavond. 

7) Per wedstrijd mag een team maximaal 3 competitie spelende leden inzetten. Deze drie spelen de hele 
wedstrijd. Bij een volgende wedstrijd mogen er weer dezelfde/andere competitie spelende teamleden ingezet 
worden. Hiertoe levert elk team een wedstrijdaanwezigheid per wedstrijd tegelijk met de uitslag in.

8) Tijdens alle wedstrijden moeten er minimaal 2 dames en mogen er maximaal 4 heren in het veld staan
 

9) Een speler mag gedurende het toernooi slechts voor één team uitkomen. Indien een team op een speelavond
onvoldoende spelers bij elkaar kan brengen kan de toernooileiding hiervoor dispensatie verlenen op die 
avond.

Spelregels
10) Er wordt gespeeld volgens het reglement van de Nederlandse Volleybal Bond, met het rallypoint systeem, 

uitgezonderd de hieronder genoemde punten.

11) Iedere wedstrijd bestaat uit één set, waarbij op tijd wordt gespeeld. Het eindsignaal is einde wedstrijd en de 
rally wordt door de scheidsrechter direct afgefloten. Deze rally telt dan niet meer mee voor de eindstand. 

12) Voor een gewonnen set ontvangt de winnende partij twee wedstrijdpunt, bij gelijkstand ontvangen beide 
partijen één punt en bij verlies ontvangt de verliezende partij nul punten.

13) Time-outs zijn niet toegestaan.

14) Van alle spelers wordt verwacht dat deze beheerst opslaan en smashen (niet voluit); dit ter beoordeling van 
de scheidsrechter.

15) In alle wedstrijden is “indraaien” mogelijk, mits met inachtneming van regel 7 en 8. Er mogen ten allen tijde 
ten hoogste 4 heren in het veld staan.! Aanvoerders moeten voor de wedstrijd bij de scheidsrechter melden, 
of zij gebruik maken van wisselspelers, en of zij wel of niet “indraaien’.

16) Indien een team op de wedstrijddag onvolledig is (minder dan 6 spelers, of minder dan 2 dames) kan de 
toernooileiding dispensatie verlenen door het toestaan van een wedstrijd met 5 spelers waarvan minimaal 2 
dames.  



17) Indien een team 5 minuten te laat speelklaar is, wordt dit bestraft met het verlies van de wedstrijd. 

Verdere toernooiregels
18) Voor het bepalen van de eindstand in een poule worden achtereenvolgens de volgende beslisregels 

toegepast om deze vast te stellen (de volgende regel treedt in werking wanneer de voorgaande regels geen 
beslissing brengen):
a) Het team met de meeste wedstrijdpunten
b) Het team met het beste setresultaat1 over alle wedstrijden
c) Het team met de meeste wedstrijdpunten tegen de gelijk geëindigde teams
d) Het team met het beste setresultaat tegen de gelijk geëindigde teams
e) Het team met de meeste wedstrijdpunten tegen de boven dat team geëindigde teams
f) Het team met het beste setresultaat tegen de boven dat team geëindigde teams
g) Loting

19) De toernooileiding stelt ballen ter beschikking voor het inspelen en voor het spelen van de 
wedstrijden. Hierbij gelden de volgende regels:
a) De scheidsrechter ontvangt van de wedstrijdleiding 2 (gemerkte) ballen en stelt deze voor het inspelen ter

beschikking aan de teams. 
b) Bij het begin van de wedstrijd worden beide ballen door de scheidsrechter weer ingenomen.
c) Eén van de ballen wordt vervolgens als wedstrijdbal gebruikt
d) De andere bal wordt door de scheidsrechter bewaard.
e) Na afloop van de wedstrijd worden beide (gemerkte) ballen door de scheidsrechter weer bij de 

wedstrijdleiding ingeleverd. 
 

20) Het eerst genoemde team in het programma speelt aan de kant van de tribune en heeft de opslag.

21) Ieder team dient 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd speelklaar aanwezig te zijn, waarna de 
aanvoerder zich meldt bij de toernooileiding.

22) Er wordt gespeeld op tijd. Tussen de wedstrijden door is een korte mogelijkheid om ‘in te spelen’. Om een vlot
verloop van de wedstrijd te garanderen, dienen de teams voor het einde van de voorgaande wedstrijd bij het 
veld klaar te staan. 

23) Het eerst genoemde team in het programma dient een teller te leveren. 

24) De toernooileiding wijst aan elk team een aantal wedstrijden toe waarvoor dat team een scheidsrechter dient 
te leveren. Deze wedstrijden zijn aangegeven in het wedstrijdschema.

25) Ieder team wordt verzocht zoveel mogelijk in gelijk tenue gekleed te zijn.
 

26) De organisatoren en beheerders van de sporthal kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor 
vermissingen, ongevallen etc. Iedereen neemt deel voor eigen risico.

27) Het is niet toegestaan het speelveld met schoenen, waarmee ook op straat is gelopen, te betreden. Ter 
voorkoming van blessures wordt het spelen op goede sportschoenen dringend geadviseerd.

28) Het is niet toegestaan de hal te betreden met consumpties e.d. Het is nergens in de sporthal toegestaan om 
te roken, dus ook niet in de kantine.

29) Het zich niet houden aan het toernooireglement kan door de toernooileiding bestraft worden met uitsluiting 
voor de rest van het toernooi.

 
30) In de gevallen waarin dit toernooireglement niet voorziet, beslist de toernooileiding

1 set-resultaat: dit wordt per wedstrijd bepaald door het aantal gescoorde punten te verminderen 
met het aantal door de tegenstander gescoorde punten.



Prijzen

Bij dit toernooi gaat het natuurlijk vooral om
de deelname, niet om de prijzen.
Desondanks valt er natuurlijk wel wat te
winnen. 

Alle deelnemende teams kunnen het
toernooi afsluiten met lekkere hapjes. 

Wij kennen alleen winnaars.

Prijsuitreiking op donderdag 21 juni na de laatste wedstrijd.



Opzet poules en wedstrijden

In alle poules wordt een volledige competitie per avond gespeeld. De teams zijn ingedeeld in 4 poules van 4
teams (A, B,  C en D poule) en spelen op maandag 18 juni. Aan het einde van de avond worden er aan de 
hand van de uitslagen 4 nieuwe pouls  (K, L, M en O) samengesteld. 
Op donderdag 21 juni spelen alle teams uit de nieuwe pouls ook een volledige competitie.

De overgang naar de finale ronde is als volgt:
Van Poule A gaat nr 1 door als K.1, nr 2 door als L.1, nr 3 door als M.1 en nr 4 door als O.1
Van Poule B gaat nr 1 door als K.2, nr 2 door als L.2, nr 3 door als M.2 en nr 4 door als O.2
Van Poule C gaat nr 1 door als K.3, nr 2 door als L.3, nr 3 door als M.3 en nr 4 door als O.3
Van Poule D gaat nr 1 door als K.4, nr 2 door als L.4, nr 3 door als M.4 en nr 4 door als O.4

Poule A Poule B Poule C Poule D

plaats nieuw plaats nieuw plaats nieuw plaats nieuw

1 K.1 1 K.2 1 K.3 1 K.4

2 L.1 2 L.2 2 L.3 2 L.4

3 M.1 3 M.2 3 M.3 3 M.4

4 O.1 4 O.2 4 O.3 4 O.4

Finale ronde wordt gespeeld op donderdag 21 juni



Indeling teams eerste ronde
(voor de wedstrijden: zie het wedstrijdschema op de verderop)

Poule A
A.1 Botenbuurt
A.2 Team Botter
A.3 De Vlet
A.4 Gesundheit!

Poule B
B.1 Brandweer
B.2 De sjAAKies 
B.3 De torretjes
B.4 Smash & Trash

Poule C
C.1 Vlot Montuurtjes
C.2 De Snitta's
C.3 De Toppers
C.4 ZuNoBri

Poule D
D.1 Dotterbloem
D.2 Undercover
D.3 Spreeuwen
D.4 De Holten Klinckers

Wij verwijzen de spelers graag naar de site: http://volleybal.meuldijk.org

Daar zullen de wedstrijdschema's en actuele uitslagen en zichtbaar zijn.



Wedstrijdschema's 

Thuis - Uit SR Thuis - Uit SR Thuis - Uit SR
19:00:00 welkom
19:15:00 A.1 - A.2 B.3 A.3 - A.4 B.4 C.1 - C.2 D.2
19:27:00 B.1 - B.2 C.3 D.3 - D.4 A.2 D.1 - D.2 A.4
19:39:00 A.3 - A.1 B.1 C.2 - C.4 D.2 C.1 - C.3 D.4
19:51:00 B.3 - B.1 C.1 B.2 - B.4 C.2 D.1 - D.3 A.4
20:03:00 A.1 - A.4 B.2 A.2 - A.3 B.1 C.3 - C.4 D.3
20:15:00 B.3 - B.4 C.4 D.2 - D.3 A.1 D.1 - D.4 A.3
20:27:00 A.2 - A.4 B.4 C.2 - C.3 D.1 C.1 - C.4 D.3
20:39:00 B.1 - B.4 C.2 B.2 - B.3 C.1 D.2 - D.4 A.3
20:51:00 A.2 - A.1 B.3 A.4 - A.3 B.4 C.2 - C.1 D.1
21:03:00 B.2 - B.1 C.3 D.4 - D.3 A.2 D.2 - D.1 A.4
21:15:00 A.1 - A.3 B.4 C.4 - C.2 D.2 C.3 - C.1 D.4
21:27:00 B.1 - B.3 C.3 B.4 - B.2 C.4 D.3 - D.1 A.1
21:39:00 A.4 - A.1 B.2 A.3 - A.2 B.1 C.4 - C.3 D.4
21:51:00 B.4 - B.3 C.4 D.3 - D.2 A.1 D.4 - D.1 A.3
22:03:00 A.4 - A.2 B.2 C.3 - C.2 D.1 C.4 - C.1 D.3
22:15:00 B.4 - B.1 C.2 B.3 - B.2 C.1 D.4 - D.2 A.2
22:27:00 einde

Speelschema donderdag 21 juni

Veld 1 Veld 2 Veld 3
Thuis - Uit SR Thuis - Uit SR Thuis - Uit SR

19:00:00 welkom
19:15:00 K.1 - K.2 L.3 K.3 - K.4 L.4 M.1 - M.2 O.2
19:27:00 L.1 - L.2 M.3 O.3 - O.4 K.2 O.1 - O.2 K.4
19:39:00 K.3 - K.1 L.1 M.2 - M.4 O.2 M.1 - M.3 O.4
19:51:00 L.3 - L.1 M.1 L.2 - L.4 M.2 O.1 - O.3 K.4
20:03:00 K.1 - K.4 L.2 K.2 - K.3 L.1 M.3 - M.4 O.3
20:15:00 L.3 - L.4 M.4 O.2 - O.3 K.1 O.1 - O.4 K.3
20:27:00 K.2 - K.4 L.4 M.2 - M.3 O.1 M.1 - M.4 O.3
20:39:00 L.1 - L.4 M.2 L.2 - L.3 M.1 O.2 - O.4 K.3
20:51:00 K.2 - K.1 L.3 K.4 - K.3 L.4 M.2 - M.1 O.1
21:03:00 L.2 - L.1 M.3 O.4 - O.3 K.2 O.2 - 0.1 K.4
21:15:00 K.1 - K.3 L.4 M.4 - M.2 O.2 M.3 - M.1 O.4
21:27:00 L.1 - L.3 M.3 O.3 - 0.1 K.1 K.4 - K.1 L.2
21:39:00 K.4 - K.1 L.2 K.3 - K.2 L.1 M.4 - M.3 O.4
21:51:00 L.4 - L.3 M.4 O.3 - O.2 K.1 O.4 - O.1 K.3

22:03:00 K.4 - K.2 L.2 M.3 - M.2 O.1 M.4 - M.1 O.3

22:15:00 L.4 - L.1 M.2 L.3 - L.2 M.1 O.4 - O.2 K.2

22:27:00 einde
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