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De volgende scholen doen mee aan dit toernooi: 

 

Sint Radboud met 8 teams 

De Duif met 3 teams 

De Paulusschool met 2 teams 

De Zuidwester met 6 teams 

Springschans met 3 teams 

Meander met 7 teams 

 

In totaal 29 teams met meer dan 150 kinderen 
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INLEIDING 
 

Beste jongens, meisjes en begeleiders, 

Dit jaar is het alweer de 36e keer dat onze vereniging het “Effect scholenvolleybal-

toernooi” organiseert! Het toernooi vindt plaats op woensdag 14 maart van 13:45u tot 

ongeveer 17:30u in de Sporthal “’t Vennewater” te Heiloo. Ook nu weer hebben vele 

mensen zich ingezet om het zo leuk mogelijk te maken voor de kinderen. Wij willen 

alvast onze vrijwilligers en de scholen bedanken voor hun deelname. Zonder hun inzet is 

het organiseren van dit toernooi niet mogelijk. 

Er wordt circulatie minivolleybal gespeeld, uitsluitend op niveau 2. Het gaat daarbij om 

een technisch minder moeilijke variant van volleybal waarbij plezier en bewegen voorop 

staan. 

Voor de kinderen die circulatie minivolleybal aantrekkelijk hebben gevonden, is het 

mogelijk om tot het einde van het seizoen voor een klein bedrag mee te trainen. 

Daarmee kunnen de kinderen verder kennis maken met volleybal en kijken of ze het 

echt interessant vinden. Wij willen graag laten zien dat volleybal een leuke sport is, en 

makkelijker dan velen denken! 

Lijkt het de kinderen fijn om een paar weken mee te trainen? Dan kunnen ze zich 

opgeven door het formulier, dat aan het eind van het toernooi wordt uitgereikt, in te 

vullen en uiterlijk de 24e maart a.s. in te leveren op een van de vermelde adressen. 

Mocht het formulier kwijt zijn geraakt, dan geen paniek! Achter in dit 

programmaboekje staat een versie van het formulier dat voor dit doel gekopieerd kan 

worden. 

Trainingen voor nieuwe jeugdleden van 6 tot en met 12 jaar vinden dit jaar plaats op 

maandag tussen 18:00 en 19:30 uur. 

 

 

 

Tenslotte wensen wij iedereen een hele gezellige middag toe! 

Met vriendelijke groeten, 

 

Namens het bestuur van volleybalvereniging Effect, 

de toernooicommissie Peter Busink & Sergio Herman 

Door het wegvallen van de gemeentelijke subsidie voor het scholentoernooi zijn wij 

helaas gedwongen € 5 per team inschrijfgeld te vragen zoals ook vermeld in onze 

uitnodigingsbrief. 
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TOERNOOI REGLEMENT 
• Er wordt gespeeld volgens de in dit boekje vermelde spelregels (geleend uit 

Circulatie-Minivolleybal niveau 2 volgens de Nederlandse Volleybal Bond). 

• De begeleider meldt bij aankomst het team aan bij de wedstrijdleiding. 

• Er wordt gespeeld op tijd, iedere wedstrijd begint en eindigt op het centrale 

geluidssignaal. Iedere wedstrijd duurt iets minder dan 10 minuten. 

• Het eerstgenoemde team begint met serveren. 

• De begeleider van het winnende team zet, ter controle, zijn / haar naam op het 

wedstrijdbriefje dat bij de scheidsrechter ligt. De scheidsrechter levert het 

briefje in bij de wedstrijdleiding. 

• Iedere gewonnen wedstrijd levert 2 punten op, een gelijk spel 1 punt. 

• Indien teams gelijk in een poule eindigen, is het team met het hoogste puntensaldo 

winnaar. 

• De scheidsrechter bepaalt welk team een punt heeft en/of een bal binnen de lijnen 

valt. Ouders en spelers worden geacht de beslissing van de scheidsrechter te 

respecteren. 

• Vragen / opmerkingen alleen door de begeleider bij de wedstrijdleiding. Bij 

onduidelijkheid over de spelregels geeft de wedstrijdleiding uitleg of bepaalt de 

regels. 

• Prijsuitreikingen vinden plaats omstreeks 15:15 uur (groep 5) in het sportcafé en 

omstreeks 17:30 uur (groep 6) in de sportzaal zelf. 

• Neem geen waardevolle spullen mee naar de sporthal. De organisatie stelt zich niet 

aansprakelijk voor ongevallen en / of zoekgeraakte voorwerpen. 

• Neem al je spullen ook weer mee terug naar huis. De organisatie zal eventueel 

achtergebleven spullen in bewaring aan de beheerder van de sporthal geven. 

• Houd de sporthal en de directe omgeving schoon, gooi afval in de daarvoor bestemde 

prullenbakken. 

• Buitenschoenen en/of schoenen die afgeven zijn in de sportzaal niet toegestaan. 

• Publiek dient gebruik te maken van de tribune, in de zaal komen alleen kinderen die 

op dat moment moeten spelen en de begeleider van het betreffende team. Dit om de 

zaal veilig en overzichtelijk te houden. 
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VEILIGHEID 
Voor de veiligheid van onze deelnemers en deelneemsters, willen wij u nog even op een 

aantal zaken attenderen. Leest u dit goed door en maakt dit a.u.b. aan de kinderen 

duidelijk. 

o Geen sieraden tijdens het sporten. 

Sieraden verhogen de kans op letsel bij de speler zelf of bij andere spelers. Laat deze 

dus voor het spelen af doen. 

 

o Niet in de berghokken en andere ruimtes aanwezig zijn die niet tot het 

volleybaltoernooi behoren. 

 

o De volleybalspelende kinderen dragen kleding geschikt om in te volleyballen. 

De kleding moet er voor zorgen dat de kinderen onbelemmerd kunnen sporten. In de 

zaal wordt gespeeld op schone zaalschoenen of in uiterste nood op blote voeten. 

Balletschoentjes of sokken zijn bij rennen en springen gevaarlijk en dus niet 

toegestaan. 
 

o Publiek neemt plaats op de tribune, de zaal is voor spelers en begeleiders. 

 

o De zaal, kleedkamers, gangen en omgeving van de sporthal schoonhouden. 

Overal staan er vuilnisbakken, maak er a.u.b. gebruik van. Mocht er toch iets vervuild 

raken, laat het ons dan a.u.b. weten, dan kan hier wat aan gedaan worden. 

 

o Geen buitenschoenen in de zaal. 

Buitenschoenen (harde en zwarte zolen) kunnen de vloer van de sporthal beschadigen. 

Graag schoenen uitdoen in het geval u met de verkeerde schoenen naar de zaal bent 

gegaan. 

 

o Het is niet toegestaan ballen mee te nemen naar de sporthal. 
 

 

Volleybalvereniging Effect wenst kinderen en begeleiders een hele 

gezellige, sportieve en veilige middag toe. 
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SPELREGELS 
DOEL 

De spelers proberen de bal over het net bij de tegenstanders in het veld, op de grond 

te krijgen. 

BEGINBAL 

De bal wordt vanaf elke plaats in het veld met een onderhandse opslag over het net 

geslagen, waarbij de bal het net mag raken. De bal wordt opgeslagen vanaf de plaats 

waar een fout gemaakt werd. 

SPELREGELS 

1. Na de opslag, moet de bal door de tegenpartij worden opgevangen. 

2. De spelers gooien de bal met 2 handen (bovenhands vanaf het voorhoofd of 

onderhands vanaf de kniehoogte) over het net.  

3. Wanneer een speler de bal over het net gooit, draait de hele ploeg waartoe de 

speler behoort een plaats door, met de klok mee. Doordraaien is verplicht. Dit gaat 

als volgt: 

 

   

 

4. De spelers mogen niet lopen met de bal. 

5. De bal moet in één keer over het net gespeeld worden, vanaf de plaats waar de bal 

gevangen is. 

6. De bal mag het net raken. 

7. Wanneer een speler de bal laat vallen, de bal uitgooit, de bal in het net gooit of de 

bal aanraakt voordat deze uit is, moet deze speler het veld verlaten en langs het 

veld bij het net plaatsnemen. 

8. Wordt de bal door de tegenstander op de grond gegooid, dan verlaat de speler die 

het dichtst bij de bal stond het veld. 

9. Als er nog maar twee spelers in het veld staan, wisselen de spelers telkens van 

plaats nadat de ploeg de bal over het net heeft gegooid. 

10. Als het veld van de tegenstander “leeg” is, krijgt het team 1 punt. 

11. Een speler mag terug het veld in, bij drie vangballen van zijn team achter elkaar. 

12. De speler die het langst buiten het veld staat, staat het dichtst bij het net en mag 

als eerste in het veld terugkeren. 

13. De bal mag niet in sprong over het net naar beneden gegooid worden (“dunken”). 
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WANNEER IS HET SPEL DOOD? 

Het spel is dood wanneer de bal niet of verkeerd gevangen wordt, d.w.z. 

- De bal is uitgegooid. 

- Een speler heeft de bal laten vallen. 

- De bal is in het net gegooid. 

- De bal is in het veld van de tegenstander op de grond gegooid. 

- De opgespeelde bal niet gevangen wordt. 

 

WAT GEBEURT ER ALS HET SPEL DOOD IS? 

Het spel wordt direct hervat met een onderhandse opslag vanuit het veld, zo dicht 

mogelijk bij de plaats waar het spel eindigde. Degene die de bal serveert mag er niet 

eerst mee lopen. 

TELLING 

Wanneer het veld van de tegenstander leeg is, krijgt het winnende team één punt en 

begint het spel opnieuw, waarbij beide teams weer starten met vier spelers in het veld. 
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PROGRAMMA 
(eventuele wijzigingen voorbehouden) 

Het programma van deze middag bestaat uit meerdere onderdelen: 

13:45u  Aankomst groep 5 

14:00u  Begin toernooi, groep 5. 

15:15u  Prijsuitreiking, groep 5 in het sportcafé. 

15:25u  Aankomst groep 6. 

15:45u  Begin toernooi, groep 6. 

17:30u  Prijsuitreiking, groep 6 in de sportzaal. 

17:45u  Afsluiting. 

 

 

 

Toernooi 

Er wordt in poules gespeeld, 2 poules voor schoolgroep 5 en 3 poules voor schoolgroep 6. 

Door het klein aantal aanmeldingen van uitsluitend jongens- en meisjesteams, zijn alle 

aangemelde teams ingedeeld in mixpoules. De wedstrijden duren ongeveer 12 minuten 

elk. Voor een goed verloop van het toernooi is op tijd beginnen en eindigen belangrijk! 

Zodra het veld speelklaar is (let op het centrale geluidssignaal), mogen de teams op 

aanwijzing van de scheidsrechter beginnen. 

Het eerst genoemde team van een wedstrijd mag beginnen met de opslag. 

 

 

 

 

 

Afsluiting / Prijsuitreiking 

Uiteraard laten we niemand naar huis gaan zonder een aandenken. De prijsuitreiking van 

poule groep 5 vindt plaats in het sportcafé. De prijsuitreiking van poule groep 6 vindt 

plaats in de sporthal. 

 

Begeleiders: Let a.u.b. op want er wordt soms op meerdere velden door een team 

gespeeld! 

De teams moeten, voor zover mogelijk, vóór de aanvang van de 

wedstrijd, klaar staan (op een niet hinderlijke wijze) aan de kant van 

het veld waar het gespeeld moet worden. 

Begeleiders: Wilt u a.u.b. controleren of de naam van het door u opgegeven team goed is 

gespeld? Geef correcties zo snel mogelijk aan de organisatie door! 



9 

 

TOERNOOI-INDELING 

GROEP 5 

In deze poule spelen 12 teams, verdeeld over 2 groepen. Elk team speelt 5 mini 

wedstrijdjes. Wij hebben zo veel mogelijk rekening gehouden met speeltijden en 

speelvelden.  

Teams Groep 5A, mix-teams:  

De volleysmashers (Radboud), Meander 2, Pauluspower 5 (Paulus), Springschans 5, 

Zuidwester 5A en Zuidwester 5B. 

De wedstrijden van deze poule worden gespeeld op velden 1,2 en 3. 

Start Eind VELD 1 

14:00 14:12 De volleysmashers - Meander 2 

14:12 14:24 De volleysmashers - Pauluspower 5 

14:24 14:36 Springschans 5 - De volleysmashers 

14:36 14:48 Zuidwester 5A - De volleysmashers 

14:48 15:00 De volleysmashers - Zuidwester 5B 

15:00 15:12 Springschans 5 - Zuidwester 5A 

15:12  EINDE   

 

 

Start Eind VELD 2 

14:00 14:12 Pauluspower 5 - Springschans 5 

14:12 14:24 Zuidwester 5A - Meander 2 

14:24 14:36 Zuidwester 5B - Meander 2 

14:36 14:48 LEEG SPEELVELD 

14:48 15:00 LEEG SPEELVELD 

15:00 15:12 LEEG SPEELVELD 

15:12  EINDE   

 

 

Start Eind VELD 3 

14:00 14:12 Zuidwester 5A - Zuidwester 5B 

14:12 14:24 Zuidwester 5B - Springschans 5 
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Start Eind VELD 3 

14:24 14:36 Pauluspower 5 - Zuidwester 5A 

14:36 14:48 Meander 2 - Pauluspower 5 

14:48 15:00 Meander 2 - Springschans 5 

15:00 15:12 Pauluspower 5 - Zuidwester 5B 

15:12  EINDE   

 

In de volgende tabel is te lezen op welk veld en op welke tijd de teams uit deze groep 

spelen. Zorg ervoor dat je op tijd bent op het juiste veld. 

 SPEELVELD INDELING 

 14:00 14:12 14:24 14:36 14:48 15:00 
 tot tot tot tot tot tot 
 14:12 14:24 14:36 14:48 15:00 15:12 

De volleysmashers 1 1 1 1 1  

Meander 2 1 2 2 3 3  

Pauluspower 5 2 1 3 3  3 

Springschans 5 2 3 1  3 1 

Zuidwester 5A 3 2 3 1  1 

Zuidwester 5B 3 3 2  1 3 

 

Teams Groep 5B, mix-teams:  

De Duifjes (De Duif), Meander 1, Meander 3, Radboud kattenmeisjes, VJ Radboud en 

Zuidwester 5C. 

De wedstrijden van deze poule worden gespeeld op velden 4, 5 en 6.  

Start Eind VELD 4 

14:00 14:12 De Duifjes - Meander 1 

14:12 14:24 De Duifjes - Meander 3 

14:24 14:36 Radboud kattenmeisjes - De Duifjes 

14:36 14:48 VJ Radboud - De Duifjes 

14:48 15:00 De Duifjes - Zuidwester 5C 

15:00 15:12 Radboud kattenmeisjes - VJ Radboud 

15:12  EINDE   
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Start Eind VELD 5 

14:00 14:12 Meander 3 - Radboud kattenmeisjes 

14:12 14:24 VJ Radboud - Meander 1 

14:24 14:36 Zuidwester 5C - Meander 1 

14:36 14:48 LEEG SPEELVELD 

14:48 15:00 LEEG SPEELVELD 

15:00 15:12 LEEG SPEELVELD 

15:12  EINDE   

 

 

Start Eind VELD 6 

14:00 14:12 VJ Radboud - Zuidwester 5C 

14:12 14:24 Zuidwester 5C - Radboud kattenmeisjes 

14:24 14:36 Meander 3 - VJ Radboud 

14:36 14:48 Meander 1 - Meander 3 

14:48 15:00 Meander 1 - Radboud kattenmeisjes 

15:00 15:12 Meander 3 - Zuidwester 5C 

15:12  EINDE   

 

 

In de volgende tabel is te lezen op welk veld en op welke tijd de teams uit deze groep 

spelen. Zorg ervoor dat je op tijd bent op het juiste veld. 

 SPEELVELD INDELING 

 14:00 14:12 14:24 14:36 14:48 15:00 
 tot tot tot tot tot tot 
 14:12 14:24 14:36 14:48 15:00 15:12 

De Duifjes 1 1 1 1 1  

Meander 1 1 2 2 3 3  

Meander 3 2 1 3 3  3 

Radboud 

kattenmeisjes 

2 3 1  3 1 

VJ Radboud 3 2 3 1  1 

Zuidwester 5C 3 3 2  1 3 
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GROEP 6 

In deze poule spelen 17 teams, verdeeld over 3 groepen. Elk team 

speelt 5 of 6 mini wedstrijdjes, afhankelijk van het aantal teams in 

de groep. Wij hebben zo veel mogelijk rekening gehouden met 

speeltijden en speelvelden. 

Teams Poule Groep 6A, mix-teams:  

De Duif Devels, Meander B, Pauluspower 6, Smileypower (St.Radboud), Springschans 6B 

en Zuidwester 6B. 

De wedstrijden van deze poule worden gespeeld op velden 1 en 2. 

Overzicht van de wedstrijden van groep 6A per veld: 

Start Eind VELD 1 

15:45 15:57 De Duif Devels - Meander B 

15:57 16:09 Springschans 6B - Zuidwester 6B 

16:09 16:21 Springschans 6B - Meander B 

16:21 16:33 Smileypower - De Duif Devels 

16:33 16:45 Pauluspower 6 - Springschans 6B 

16:45 16:57 Springschans 6B - De Duif Devels 

16:57 17:09 De Duif Devels - Zuidwester 6B 

17:09 17:21 Zuidwester 6B - Pauluspower 6 

17:21  EINDE   

 

Start Eind VELD 2 

15:45 15:57 Pauluspower 6 - Smileypower 

15:57 16:09 De Duif Devels - Pauluspower 6 

16:09 16:21 Zuidwester 6B - Smileypower 

16:21 16:33 Meander B - Zuidwester 6B 

16:33 16:45 Meander B - Smileypower 

16:45 16:57 Meander B - Pauluspower 6 

16:57 17:09 Smileypower - Springschans 6B 

17:09 17:21 LEEG SPEELVELD   

17:21  EINDE   
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In de volgende tabel is te lezen op welk veld en op welke tijd de teams uit deze groep 

spelen. Zorg ervoor dat je op tijd bent op het juiste veld. 

 SPEELVELD INDELING 

 15:45 15:57 16:09 16:21 16:33 16:45 16:57 17:09 

 tot tot tot tot tot tot tot tot 

 15:57 16:09 16:21 16:33 16:45 16:57 17:09 17:21 

De Duif Devels 1 2  1  1 1  
Meander B 1  1 2 2 2   
Pauluspower 6 2 2   1 2  1 

Smileypower 2  2 1 2  2  
Springschans 6B  1 1  1 1 2  
Zuidwester 6B  1 2 2   1 1 

 

Teams Poule Groep 6B, mix-teams:  

FC Knudde (St.Radboud), Meander C, Springshans 6A, The advengers (De Duif), 

Volleybalmargje (St.Radboud) en Zuidwester 6C. 

De wedstrijden van deze poule worden gespeeld op velden 3 en 4.  

Start Eind VELD 3 

15:45 15:57 FC Knudde - Meander C 

15:57 16:09 Volleybalmargje - Zuidwester 6C 

16:09 16:21 Volleybalmargje - Meander C 

16:21 16:33 The advengers - FC Knudde 

16:33 16:45 Springshans 6A - Volleybalmargje 

16:45 16:57 Volleybalmargje - FC Knudde 

16:57 17:09 FC Knudde - Zuidwester 6C 

17:09 17:21 Zuidwester 6C - Springshans 6A 

17:21  EINDE   

 

Start Eind VELD 4 

15:45 15:57 Springshans 6A - The advengers 

15:57 16:09 FC Knudde - Springshans 6A 

16:09 16:21 Zuidwester 6C - The advengers 

16:21 16:33 Meander C - Zuidwester 6C 

16:33 16:45 Meander C - The advengers 

16:45 16:57 Meander C - Springshans 6A 
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Start Eind VELD 4 

16:57 17:09 The advengers - Volleybalmargje 

17:09 17:21 LEEG SPEELVELD   

17:21  EINDE   

 

In de volgende tabel is te lezen op welk veld en op welke tijd de teams uit deze groep 

spelen. Zorg ervoor dat je op tijd bent op het juiste veld. 

 SPEELVELD INDELING 

 15:45 15:57 16:09 16:21 16:33 16:45 16:57 17:09 

 tot tot tot tot tot tot tot tot 

 15:57 16:09 16:21 16:33 16:45 16:57 17:09 17:21 

FC Knudde 3 4  3  3 3  
Meander C 3  3 4 4 4   
Springshans 6A 4 4   3 4  3 

The advengers 4  4 3 4  4  
Volleybalmargje  3 3  3 3 4  
Zuidwester 6C  3 4 4   3 3 

 

Teams Poule Groep 6C, mix-teams:  

FC Volleypowers (St.Radboud), Meander A, Meander D, Volleybolly (St.Radboud) en 

Zuidwester 6A. 

 

De wedstrijden van deze poule worden gespeeld op velden 5 en 6.  

Start Eind VELD 5 

15:45 15:57 FC Volleypowers - Meander A 

15:57 16:09 Meander D - FC Volleypowers 

16:09 16:21 Meander A - Volleybolly 

16:21 16:33 Zuidwester 6A - FC Volleypowers 

16:33 16:45 FC Volleypowers - Volleybolly 

16:45 16:57 Meander A - FC Volleypowers 

16:57 17:09 Volleybolly - FC Volleypowers 

17:09 17:21 Zuidwester 6A - Volleybolly 

17:21  EINDE   
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Start Eind VELD 6 

15:45 15:57 Volleybolly - Meander D 

15:57 16:09 Volleybolly - Zuidwester 6A 

16:09 16:21 Meander D - Zuidwester 6A 

16:21 16:33 Meander A - Meander D 

16:33 16:45 Zuidwester 6A - Meander A 

16:45 16:57 Zuidwester 6A - Meander D 

16:57 17:09 Meander D - Meander A 

17:09 17:21 LEEG SPEELVELD   

17:21  EINDE   

 

In de volgende tabel is te lezen op welk veld en op welke tijd de teams uit deze groep 

spelen. Zorg ervoor dat je op tijd bent op het juiste veld. 

 SPEELVELD INDELING 

 15:45 15:57 16:09 16:21 16:33 16:45 16:57 17:09 

 tot tot tot tot tot tot tot tot 

 15:57 16:09 16:21 16:33 16:45 16:57 17:09 17:21 

FC Volleypowers 5 5  5 5 5 5  
Meander A 5  5 6 6 5 6  
Meander D 6 5 6 6  6 6  
Volleybolly 6 6 5  5  5 5 

Zuidwester 6A  6 6 5 6 6  5 

 

  



16 

 

Is volleybal iets voor jou?? 

 

Je moet het eens proberen!! 

 

 

Heb je meegedaan met het scholentoernooi en vond je dat leuk? Dan ben je zeker 

welkom bij volleybalvereniging Effect! Onze trainsters en trainers leren je op een leuke 

manier beter volleyballen. 

Je kan bij ons gratis 3 keer meetrainen, en er is daarnaast ook een speciale 

aanbieding voor de deelnemers aan het scholentoernooi: 

Vanaf 18 maart kan je voor 10 euro tot het einde van het volleybalseizoen mee komen 

trainen. Voor de jeugd eindigt het seizoen begin juni. Zonder de vakantiedagen is dat 

nog zo’n 10 keer meetrainen, inclusief een slotfeestje. 

 

Lijkt dit je wel wat, meld je dan aan via onze website effectheiloo.nl. Ga daar naar 

scholentoernooi en geef je op via het “formulier meetrainen”. 

Voor meer info over het volleyballen bij Effect, kijk op onze website. Als je dan nog 

vragen hebt, neem via e-mail contact op met de jeugdcoördinator (swaanari@wxs.nl).  
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ZAALINDELING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerking: Naast de toiletten bij de ingang, bevinden zich in elke kleedkamer 

aparte toiletten en doucheruimtes. 

 

Jongens

Meisjes

Jongens

Meisjes

Organisatie

Veld

4

Veld

5

Veld

6

Veld

1

Veld

2

Veld

3

Café / Bar

ToiletToilet

Ingang

De tribune is via de 
trap bij de ingang te
bereiken

kleedkamers 
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Volleybalvereniging Effect 

 

Sporthal ’t Vennewater 

 

Heiloo 

 

 

 

 

 

 

 

 


