


Welkom bij ons recreatie toernooi!

Het is mij een eer om jullie namens Volleybalvereniging Woudenberg van harte 
welkom te heten bij alweer de 43e editie van ons Jumbo Kolfschoten Volleybal 
Recreatietoernooi. Wij stellen het op prijs dat weer veel teams zich hebben 
aangemeld.

Op 6 woensdagen (vanaf 5 april tot en met 24 mei 2017) is sporthal De Camp 
weer het sportieve toneel voor ons recreatietoernooi. De organisatie heeft er ook
dit keer weer alles aan gedaan om voor alle deelnemers een goed programma in 
elkaar te zetten.

Ook dit jaar heeft Jumbo Kolfschoten zich weer als hoofdsponsor aan het 
toernooi verbonden. Vallei Auto Groep is ook deze keer weer de sponsor van de 
wedstrijdballen. Beide sponsoren willen we graag bedanken voor hun steun aan 
ons toernooi.

Met jullie sportieve inzet hopen we op een onvergetelijk toernooi met veel strijd.
De wedstrijden kunnen niet gespeeld worden zonder scheidsrechters; wij vragen 
dan ook respect voor diegenen die de wedstrijden leiden. We waarderen een 
ieder die op de scheidsrechtersstoel plaats neemt in hoge mate. Mochten er 
discussiepunten ontstaan dan verzoeken wij jullie te vertrouwen op hun 
onpartijdigheid.

Uiteraard hopen wij ook op een toernooi zonder blessures. Ook dit jaar is één 
van de zalen in de Grifthal voor jullie gereserveerd om er de warming up te 
doen. Maak er gebruik van!

Voor en na de wedstrijden zijn jullie van harte welkom in Sportcafé De Camp, 
waar de familie van Baaren met haar personeel weer klaar staat om iedereen 
van een hapje en een drankje te voorzien. Op woensdag 24 mei 2017 is hier ook 
aansluitend aan de laatste wedstrijden de prijsuitreiking.

Nog een huishoudelijke mededeling aan diegenen die op de speelvloer moeten 
zijn: het is niet toegestaan met buitenschoenen de sportvloer te betreden.

Mede namens de organisatie, wens ik jullie een geslaagd, sportief en succesvol 
toernooi toe!

Rien Wolfswinkel

Voorzitter 
Volleybalvereniging Woudenberg.



WEDSTRIJDREGLEMENT

ALGEMEEN
 Het Woudenbergtoernooi 2017 wordt georganiseerd door de Volleybal-

vereniging Woudenberg.
 De wedstrijdleiding is in handen van Job Voorburg. Bij zijn afwezigheid wordt 

hij vervangen door één of meer leden van de Volleybalvereniging Woudenberg.
 In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijd-leiding.

POULES & TEAMS
 Het toernooi wordt gespeeld in vier poules, te weten:
◦ – drie herenpoules : HA, HB, HC;
◦ – één damespoule
 In alle herenpoules (HA, HB & HC) zijn gemengde teams (dames en heren) 

toegestaan.
 De samenstelling van de teams (opgave van namen van de spelers en/of 

speelsters per team) dient op een door de wedstrijdleiding aangegeven dag bij
het wedstrijdsecretariaat te zijn ingediend.

 Per team dienen minimaal zes en maximaal twaalf namen te worden 
opgegeven.

 Tevens dient op die dag het inschrijfgeld te zijn overgemaakt, doch uiterlijk 
vóór de aanvang van het toernooi.

 Elke speler of speelster kan slechts aan één team deelnemen.
 Wisselingen van het ene team naar het andere team zijn alleen toegestaan na 

voorafgaande toestemming van de wedstrijdleiding.

SPELERS & SPEELSTERS
 Uitgesloten van deelname zijn spelers en speelsters, die in het bezit zijn van 

een geldige NeVoBo-spelerskaart voor het seizoen 2016-2017.
 Iedere speler en speelster wordt geacht, door deelname, bekend te zijn met 

dit reglement
 Iedere speler en speelster verklaart zich, door deelname, te houden aan dit 

reglement.
 De beslissing over het mee laten spelen van leden van andere teams dient 

altijd in overleg met wedstrijdleiding en tegenstander genomen te worden. Dit 
dient op het wedstrijdformulier vermeld te worden. Het is niet toegestaan 
spelers uit een hogere klasse in te laten vallen. 

 Mochten er achteraf nog onregelmatigheden aan het licht komen dan worden 2
wedstrijdpunten in mindering gebracht

 Iedere speler en speelster speelt mee voor eigen risico. Noch de 
wedstrijdleiding, noch het bestuur van de Volleybalvereniging Woudenberg, 
kan aansprakelijk worden gesteld voor schade, letsel of vermissing, welke 
tijdens of door deelname aan dit toernooi wordt opgelopen.



WEDSTRIJDEN
 Iedere wedstrijd bestaat uit drie sets van 18 minuten, waarbij de klok het 

eindsignaal aangeeft. De stand op het moment van het klinken van dit signaal 
is de eindstand van de set. Er wordt gespeeld volgens het rally-pointsysteem 
conform de NeVoBo-regels, dat wil zeggen: Iedere fout of score is 1 punt.

 Serveren via de netrand is toegestaan. De bal mag met het gehele lichaam 
worden gespeeld. Daarbij mogen geen schoppende of anderszins gevaarlijke 
bewegingen worden gemaakt. Indien een speler niet actief in het spel is 
betrokken is aanraking van het net toegestaan, mits geen gevaar ontstaat 
voor de andere spelers in het veld.

 Per set mag twee keer per team één time-out worden aangevraagd. Per set 
mag twee keer per team een speler of speelster worden gewisseld. Gedurende 
de laatste vijf minuten van de set mag geen time-out of spelerswisseling meer 
worden aangevraagd.

 Elke gewonnen set levert twee wedstrijdpunten op. Indien tijdens het 
eindsignaal de setstand gelijk is, krijgen beide teams voor die set één punt.

 Een kwartier vóór aanvang van elke te spelen wedstrijd dient:
◦ – het team speelklaar aanwezig te zijn;
◦ – de aanvoerder of aanvoerster het wedstrijdformulier te hebben ingevuld.
 Het niet verschijnen van een team, of een andere reden van een team 

waardoor een gehele wedstrijd of set niet kan worden gespeeld betekent 
verlies van de wedstrijd. De tegenstander ontvangt dan automatisch twee 
wedstrijdpunten en vijf scorepunten per set voor de niet doorgegane wedstrijd.

 Bij te laat verschijnen van een team wordt de eerste set verloren gegeven. De 
tegenstander ontvangt dan automatisch twee wedstrijdpunten en vijf 
scorepunten voor die eerste set. Men mag wel de resterende speeltijd 
uitspelen.

 Thuisspelende teams beginnen links van de scheidsrechter, vanuit zijn/haar 
stoel gezien.

 Er wordt alleen getost om de opslag van de eerste set.
 Ieder team zorgt voor een scheidsrechter. Indien de scheidsrechter van een 

team niet verschijnt bij een in het wedstrijdprogramma aangewezen wedstrijd 
worden twee wedstrijdpunten op de totaalscore in mindering gebracht.

 Ieder “thuisspelend” team zorgt voor een teller. Indien geen teller door het 
thuisspelende team wordt geleverd, wordt één wedstrijdpunt op de totaalscore
in mindering gebracht.

 Het team, dat in het wedstrijdprogramma DIKGEDRUKT staat, helpt mee met
het opzetten en inrichten van het veld. Indien men niet helpt met opzetten, 
wordt één wedstrijdpunt op de totaalscore in mindering gebracht.

 Ieder team, dat volgens het wedstrijdprogramma de LAATSTE wedstrijd speelt,
helpt mee met het afbreken en opruimen van het veld.

 Bij herhaling van het niet verschijnen van een scheidsrechter of het niet 
leveren van een teller, kan de wedstrijdleiding bepalen dat:

◦ – een team het restant van het toernooi buiten mededinging meedoet.
◦ – een team van verdere deelname wordt uitgesloten.
 Bij twijfel over de (on)juistheid van acties van spelers of speelsters tijdens de 

wedstrijd beslist de scheidsrechter.



EINDUITSLAG
 Aan het eind van het toernooi wordt per poule de eindscore per team bepaald 

op basis van het totaal aantal behaalde wedstrijdpunten (minus eventuele 
aftrek).

 Het team met de hoogste eindscore wordt winnaar van de poule.
 Indien twee teams eindigen met een gelijke eindscore, wordt de onderlinge 

volgorde bepaald aan de hand van het verschil tussen het aantal gescoorde 
punten vóór minus het aantal geïncasseerde punten tegen. Is dit ook gelijk, 
dan is de uitslag van de onderlinge wedstrijd bepalend.

 Onder wedstrijdpunten wordt verstaan: het aantal punten dat een team kan 
verdienen met het winnen, gelijkspelen of verliezen van een set. Winst: 2 
punten, gelijkspel: 1 punt, verlies: 0 punten.

 Onder scorepunten wordt verstaan: het aantal punten dat een team heeft 
gescoord op het scorebord.

 Per poule degradeert 1 team en promoveert 1 team.
 In de HA, HB en DA poule spelen in de laatste (6e) wedstrijd de nrs. 5 tegen 

6, 3 tegen 4 en 1 tegen 2, op basis van de stand na 5 wedstrijden. De 6e 
wedstrijd telt gewoon mee in de eindstand.



Sponsoring:

Onze hoofdsponsor, Jumbo Kolfschoten uit Woudenberg sponsort het 
toernooi alweer voor het vierde jaar. 

Speciale toernooi-actie!!

Dit jaar wordt de sponsoring weer gekoppeld aan een speciale actie voor de 
deelnemers aan dit toernooi en hun familie en vrienden. Bij dit boekje (of 
anders wordt het tijdens het toernooi uitgereikt) ontvangen jullie wat setjes 
met bonnen voor gratis producten en daarbij een pasje. De gratis producten
zijn uiteraard voor jezelf. Door het pasje te laten scannen bij het betalen 
van je boodschappen krijgt Volleybalvereniging Woudenberg een kleine 
vergoeding van Jumbo Kolfschoten. Voordeel voor iedereen dus!

Bij Jumbo Kolfschoten kun je prettig en vlot winkelen en je hebt een grote 
keuze uit lekkere, verse en gezonde producten. Elke dag gaan ze voor 100%
tevredenheid: de beste service, het grootste assortiment en de laagste prijs.
De gastvrije en deskundige medewerkers staan klaar om je te verwelkomen 
in hun winkel. Er geldt een blauwe zone op de parkeerplaats bij Jumbo 
Kolfschoten, dus vergeet je parkeerkaart niet!"

Daarnaast zijn we blij met een tweede sponsor die bereid bleek om voor het
toernooi weer vier nieuwe wedstrijdballen te sponsoren: Vallei Auto Groep. 
Vallei Auto Groep is Volkswagen, Audi, Volkswagen Bedrijfswagens, SEAT en
ŠKODA-dealer. Het autobedrijf is gevestigd in vier plaatsen (Ede, 
Veenendaal, Wageningen en Scherpenzeel), verdeeld over vijf vestigingen in
de Vallei-regio.



Veldindeling:

Teamindeling:

Dames poule : Set Up 1, Set Up 2, Renswouw, TZN,
Woudenberg, RRed.

Heren poule A : Taurus 2, PJGU/Schimmel, Taurus 3, Renswouw,
A.N.J.A. Assisteert, Adventure.

Heren poule B : Set Up 1 (H), PJGU/Osnabrugge, Enervo, Balls & Babes, 
Woudenberg 7, Woudenberg 6.

Heren poule C : Fiat Te Grotenhuis, Gemeente Woudenberg,
VCP, TV de Bree.

Wedstrijdsecretariaat :
Job Voorburg tel: 06-51918070
E-mail: job.voorburg@12move.nl

TRIBUNE

VELD 1

VELD 3 VELD 4

VELD 2

mailto:job.voorburg@12move.nl


Let op:

De vet gedrukte teams worden verzocht te helpen met opbouwen van de
velden en dienen die avond om 19.00 uur aanwezig te zijn.

05.04.2017
19:30 SCHEIDSRECHTER/TELLER

RENSWOUW 1 (H) ADVENTURE A.N.J.A. ASSISTEERT HA 1
PJGU/OSNABRUGGE WOUDENBERG 6 (H) ENERVO HB 2
SET UP 2 (D) WOUDENBERG (D) RENSWOUW 1 (D) DA 4

20:30
A.N.J.A. ASSISTEERT PJGU/SCHIMMEL KLAAS VAN ROEKEL HA 1
ENERVO SET UP 1 (H) PJGU/OSNABRUGGE HB 2
VCP TV DE BREE GEM. WOUDENBERG HC 3
RENSWOUW 1 (D) SET UP 1 (D) SET UP 2 (D) DA 4

21:30
TAURUS H2 TAURUS H3 PJGU/SCHIMMEL HA 1
BALLS & BABES WOUDENBERG 7 (H) SET UP 1 (H) HB 2
GEM. WOUDENBERG FIAT TE GROTENHUIS VCP HC 3
TZN RRED SET UP 1 (D) DA 4

12.04.2017
19:30 SCHEIDSRECHTER/TELLER

ADVENTURE TAURUS H3 PJGU/SCHIMMEL HA 1
WOUDENBERG 6 (H) WOUDENBERG 7 (H) SET UP 1 (H) HB 2
WOUDENBERG (D) RRED SET UP 1 (D) DA 4

20:30
PJGU/SCHIMMEL TAURUS H2 KLAAS VAN ROEKEL HA 1
SET UP 1 (H) BALLS & BABES WOUDENBERG 7 (H) HB 2
TV DE BREE FIAT TE GROTENHUIS VCP HC 3
SET UP 1 (D) TZN RRED DA 4

21:30
A.N.J.A. ASSISTEERT RENSWOUW 1 (H) TAURUS H2 HA 1
ENERVO PJGU/OSNABRUGGE BALLS & BABES HB 2
VCP GEM. WOUDENBERG TV DE BREE HC 3
RENSWOUW 1 (D) SET UP 2 (D) TZN DA 4



19.04.2017
19:30 SCHEIDSRECHTER/TELLER

RENSWOUW 1 (H) TAURUS H2 A.N.J.A. ASSISTEERT HA 1
PJGU/OSNABRUGGE BALLS & BABES ENERVO HB 2
SET UP 2 (D) TZN RENSWOUW 1 (D) DA 4

20:30
ADVENTURE A.N.J.A. ASSISTEERT PJGU/SCHIMMEL HA 1
WOUDENBERG 6 (H) ENERVO SET UP 1 (H) HB 2
VCP FIAT TE GROTENHUIS TV DE BREE HC 3
WOUDENBERG (D) RENSWOUW 1 (D) SET UP 1 (D) DA 4

21:30
TAURUS H3 PJGU/SCHIMMEL ADVENTURE HA 1
WOUDENBERG 7 (H) SET UP 1 (H) KLAAS VAN ROEKEL HB 2
TV DE BREE GEM. WOUDENBERG FIAT TE GROTENHUIS HC 3

RRED SET UP 1 (D) WOUDENBERG (D) DA 4

10.05.2017
19:30 SCHEIDSRECHTER/TELLER

TAURUS H2 A.N.J.A. ASSISTEERT RENSWOUW 1 (H) HA 1
BALLS & BABES ENERVO PJGU/OSNABRUGGE HB 2
TZN RENSWOUW 1 (D) SET UP 2 (D) DA 4

20:30
TAURUS H3 RENSWOUW 1 (H) KLAAS VAN ROEKEL HA 1
WOUDENBERG 7 (H) PJGU/OSNABRUGGE WOUDENBERG 6 (H) HB 2
GEM. WOUDENBERG FIAT TE GROTENHUIS VCP HC 3
RRED SET UP 2 (D) WOUDENBERG (D) DA 4

21:30
PJGU/SCHIMMEL ADVENTURE TAURUS H3 HA 1
SET UP 1 (H) WOUDENBERG 6 (H) WOUDENBERG 7 (H) HB 2
TV DE BREE VCP GEM. WOUDENBERG HC 3
SET UP 1 (D) WOUDENBERG (D) RRED DA 4

17.05.2017
19:30 SCHEIDSRECHTER/TELLER

TAURUS H3 A.N.J.A. ASSISTEERT ADVENTURE HA 1
SET UP 1 (H) PJGU/OSNABRUGGE WOUDENBERG 6 (H) HB 2
SET UP 1 (D) SET UP 2 (D) WOUDENBERG (D) DA 4

20:30
ADVENTURE TAURUS H2 A.N.J.A. ASSISTEERT HA 1
WOUDENBERG 6 (H) BALLS & BABES ENERVO HB 2
GEM. WOUDENBERG VCP FIAT TE GROTENHUIS HC 3
WOUDENBERG (D) TZN RENSWOUW 1 (D) DA 4

21:30
PJGU/SCHIMMEL RENSWOUW 1 (H) KLAAS VAN ROEKEL HA 1
WOUDENBERG 7 (H) ENERVO BALLS & BABES HB 2
FIAT TE GROTENHUIS TV DE BREE GEM. WOUDENBERG HC 3
RRED RENSWOUW 1 (D) TZN DA 4



Aansluitend is de prijsuitreiking
in de kantine van de Camp.

24.05.2017
19:30 SCHEIDSRECHTER/TELLER

NR. 5 NR. 6 NR. 3 HA 1
NR. 5 NR. 6 NR. 3 HB 2
NR. 5 NR. 6 NR. 3 DA 4

20:30
NR. 3 NR. 4 NR. 5 HA 1
NR. 3 NR. 4 NR. 5 HB 2
GEM. WOUDENBERG TV DE BREE FIAT TE GROTENHUIS HC 3
NR. 3 NR. 4 NR. 5 DA 4

21:30
NR. 1 NR. 2 KLAAS VAN ROEKEL HA 1
NR. 1 NR. 2 NR. 4 HB 2
FIAT TE GROTENHUIS VCP TV DE BREE HC 3
NR. 1 NR. 2 NR. 4 DA 4


