
 
 
Spelreglement schoolvolleybaltoernooi   
 
1. Alle wedstrijden worden gespeeld in sporthal IJmuiden-Oost 
 

2. Er staan 4 kinderen in het veld waarvan minimaal 1 meisje.  Zorg ook bij indraaien dat 
er altijd een meisje in het veld staat.  

 Als er geen meisje in het veld staat krijgt men de eerste keer een waarschuwing van de 
           scheidsrechter, alle volgende keren krijgt de tegenpartij 3 punten extra per rally dat dit  
           het geval is. 
 Het is verstandig om met minimaal 5 (dan 2 meisjes in een team) kinderen een team
 te vormen.   
 Elk team dient een coach te hebben die zowel tijdens als buiten de wedstrijden 
 verantwoordelijk is voor de kinderen van het team. 
 Elk team dient zich vóór hun eerste wedstrijd bij de wedstrijdleiding te melden, 
 tevens kunnen de coaches na afloop van hun laatste wedstrijd bij de wedstrijdleiding 
           een herinnering voor alle teamleden ophalen. 
 

3. De activiteit is bedoeld voor kinderen uit de groepen 5/6 en 7/8. 
 

4. Er wordt gespeeld op een verkleind volleybalveld van 6m. breed bij 4,5 m. diep. 
Nethoogte groep 5/6  2,00 meter 
Nethoogte groep 7/8  2,00 meter 

 

5. Onbeperkt indraaien toegestaan vanaf de service plek. 
 

6. Alleen bij blessure mag er gewisseld worden.  
 

7. Er wordt niet van wedstrijdhelft gewisseld. 
 

8. Er zijn geen time-outs toegestaan 
 

9. Als hieronder gesproken wordt over gooien of over een volleybalspecifieke gooi 
beweging wordt het volgende bedoeld. 

 Gooibewegingen die lijken op de volleybaltechnieken onderarms (met gestrekte 
armen onderhands "vanaf de knie"), bovenhands (uitstoten "vanaf voorhoofd") en 
opslag (met 1 arm onderhands). Deze laatste vanzelfsprekend alleen bij aanvang van de 
rally. 

 Officieel zijn er ook gooivariaties op smash en tip, maar aangezien het hier de eerste  
           pass en set-up betreft zullen die normaal gesproken niet gebruikt worden. 
 Niet toegestaan is: vanuit de nek gooien (inworp), van onder de kin  
           wegstoten en met een slingerworp gooien. 
 
 
 
 
 



10.a Regels Groep 5/6 
Het serveren van de bal gebeurt met een onderhandse gooi beweging of onderhandse 
opslag (beide mag) van elke plek in het veld en moet in een keer over het net.  
Nadat de bal over het net is gespeeld draait het team dat geserveerd heeft met de klok 
mee. Indien er vergeten wordt om door te draaien is het een fout en krijgt het andere 
team een punt en mag serveren. 
Wanneer de bal niet wordt gevangen krijgt het andere team een punt en mag serveren. 
De bal wordt in de rally in twee keer over het net gespeeld, hierbij mag de eerste  
gevangen en opgegooid worden en de tweede dient de bal in een keer over het net te 
spelen. (een smash beweging is hierbij toegestaan) 
Ter voorkoming van “dunken” moet de bal die over het net gespeeld wordt, zeker bij een 
sprongbal, in eerste instantie minimaal horizontaal gaan.  
Het is niet toegestaan om de bal te blokken. 
 

 
10.b Regels Groep 7/8 
 Het serveren van de bal gebeurt volgens de volleybal regels. Er mag alleen  
 onderhands worden geserveerd. Vanaf achter de achterlijn. Dus niet gooien!!!  

1e bal mag niet meer gevangen worden maar moet met een volleybal beweging worden 
overgespeeld naar de 2e spelers. Deze spelers moet de bal vangen. (De bal mag door 
de 2e speler enige korte tijd worden vastgehouden en dient daarna in een 
enigszins vloeiende beweging te worden overgespeeld) 
De 2e speler gooit de bal met beide handen over naar de 3e speler en deze speelt de bal 
d.m.v. een bovenhandse (2 handen) of onderarmse (2 armen) volleybal beweging direct 
over het net zonder deze dus eerst te vangen. Deze bal mag door de andere partij 
gevangen worden en met een volleybalspecifieke gooi beweging worden overgespeeld en 
de 2e speler mag deze bal vangen, etc. Ter voorkoming van “dunken” moet de bal die 
over het net gespeeld wordt, zeker bij een sprongbal, in eerste instantie minimaal 
horizontaal gaan.  
 

 
11.     Er wordt gespeeld volgens het rallypoint systeem.  

De coach staat aan de rechter zijde van de speelhelft. Dit is de kant waar ook in- en 
uitgedraaid wordt. 

 Het spel begint door de bal onderhands over het net te gooien of serveren, waarbij de 
bal het net mag raken. 

 De partij die gescoord heeft mag serveren. Bij een wisseling van service draait de ploeg 
die gaat serveren een plaatsje door. Een speler/ster mag maximaal 3x opeenvolgend 
serveren. Daarna verplicht doordraaien. 

          Bij meer dan 4 personen draait degene op de rechtsvoor positie (bij vierkant) of de 
rechts midden positie (bij ruit)  het veld uit. De indraaiende persoon begint op de 
rechtsachter positie. Dit is tevens de opslagplek.  

          Iedere bal die niet over het net gaat of op eigen helft op de grond komt, levert direct een 
punt op voor de tegenstander. Als team scoor je zelf wanneer de bal over het net op de 
helft van de tegenstander wordt gespeeld of als de bal over het net buiten het veld wordt 
gespeeld en aangeraakt is door een tegenstander. 

          (Een touché is geen vangbal en telt dus niet mee in het aantal keren dat 
gespeeld wordt) 
 

12. In de sporthal mag men alleen op schoon schoeisel spelen. Zaalschoenen met 
 zwarte zolen zijn verboden. Neem geen waardevolle spullen mee of laat deze niet 
 onbeheerd in de kleedkamers. 
 
13. De tijdsduur van de wedstrijden wordt centraal geregeld. Zorg dat uw team steeds ruim  
           op tijd klaar staat, zodat wisselingen vlot kunnen verlopen. 
 
 
 



14. Per gewonnen wedstrijd krijgt men 2 punten. Bij gelijk spel krijgt ieder team 1 punt en  
           bij verlies geen punt. Na het eindsignaal wordt het spel direct stilgelegd. Het punt na het  
           eindsignaal wordt niet toegekend. 
 
15. Het team met de meeste wedstrijdpunten is poulewinnaar. Bij gelijke stand telt de 

uitslag van de wedstrijd(en) die men tegen elkaar gespeeld heeft. Indien dit ook gelijk is 
telt het puntensaldo ("doelsaldo") en tot slot de meeste gescoorde punten. Als dit ook 
gelijk is wordt er geloot. Voor alle gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet, 
beslist de wedstrijdleiding. 

 
16. De commissie kan geen verantwoording nemen voor ongevallen, verloren kleding of  
           voorwerpen etc. 
 
17. De coach of aanvoerder moet op het wedstrijdformulier voor akkoord tekenen. Het is  
           verstandig om eerst de door de scheidsrechter ingevulde uitslag te controleren. Als het   
          wedstrijdformulier ondertekend is ingeleverd dan wordt dit door de wedstrijdleiding als  
          vaststaand feit beschouwd.  Als een coach of aanvoerder niet heeft ondertekend gaat de  
          wedstrijdleiding er van uit dat het betreffende team akkoord is met de uitslag. De uitslag  
          kan dan niet meer eenzijdig veranderd worden. Protest is  niet meer mogelijk  
 

18. De sporthalkantine is geopend. 
 

19. EHBO is aanwezig. 


