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PROGRAMMA 
 

36e E.V.V. -  MAMMOET HEKWERK 

BUITENVOLLEYBALTOERNOOI 

 

 
SPEELRONDES: zaterdagochtend en -middag 6 juni 2015 

 

RESERVEDATUM: geen 

 

PLAATS: BURGEMEESTER BODE SPORTPARK TE ELBURG 

 

TELEFOON: zaterdag overdag - Kantine E.S.C. - 681066  

 Voorafgaand aan het toernooi – Eric Sprokkereef - 06 53 64 94 14 

 

INLEIDING 

 

Het bestuur van de Elburger Volleybal Vereniging heet u van harte welkom op het 36e 

Buitenvolleybaltoernooi, dit jaar voor de zesde keer onder de naam van de hoofdsponsor 

Mammoet Hekwerk uit Oldebroek. Sinds enkele maanden is het organisatieteam druk bezig 

alle voorbereidingen te treffen om ook dit toernooi weer succesvol te laten verlopen en het 

moet gezegd worden: wij hebben er zin in! 

 

De organisatie heeft geprobeerd om het toernooi nieuw leven in te blazen door de opzet 

opnieuw aan te passen. Inschrijven was dit jaar mogelijk in 3 verschillende categorieën: 3 

tegen 3 gespeeld voor zowel heren- als dames competitieteams en 4 tegen 4 voor recreanten 

teams. In de recreanten poule hebben we dit jaar 9 aanmeldingen gekregen. Deze spelen in 

één poule allemaal een keer tegen elkaar. Het 3 tegen 3 toernooi heeft helaas alleen 

inschrijvingen gekregen in de heren categorie. Bij het maken van het wedstrijdboekje hadden 

zich 4 teams aangemeld. Zij spelen ’s ochtends en ’s middags een dubbele competitie. 

 

De doelstelling van het toernooi is onveranderd het streven naar sportieve recreatie. Daarom 

zal het toernooi niet van karakter veranderen, hetgeen betekent dat wij de gezelligheid 

belangrijker vinden dan de punten; de poedelprijs winnaars zijn ons net zoveel waard als de 

kampioenen. 

 

Diverse bedrijven sponsoren dit toernooi. Wij danken deze bedrijven hartelijk voor hun 

onmisbare steun. 

 

EVV zal u op 6 juni a.s. graag ontvangen en organisatorisch zijn wij er klaar voor u een  

sportief toernooi te bezorgen. Wij wensen u daarbij veel plezier! 

 

         Bertus Wijnne 

         Voorzitter EVV 

ATTENTIE 

Door de late inschrijvingen bestaat de mogelijkheid dat wij het wedstrijdprogramma kort voor 

aanvang van het toernooi nog moeten wijzigen. Daarom is het van groot belang dat alle teams 

op zaterdagochtend om 09.00 uur aanwezig zijn. 
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CHRONOLOGISCH OVERZICHT: zaterdagochtend (eerste ronde) 

09.00 uur: melden van de teams en het in ontvangst nemen van het wedstrijdschema 

09.30 uur: aanvang van de poulewedstrijden 

12.30 uur: einde van de eerste ronde 

 

CHRONOLOGISCH OVERZICHT: zaterdagmiddag (tweede ronde) 

13.00 uur: melden van de teams en het in ontvangst nemen van de herindelingen en het 

nieuwe wedstrijdschema 

13.30 uur: aanvang van de poulewedstrijden 

16.05 uur: finalewedstrijd 

16.45 uur: prijsuitreiking in of bij de kantine van ESC 

17.15 uur: sluiting 

 

ORGANISEREND EN UITVOEREND COMITE 

Algehele leiding: Marloes Prins 

Wedstrijdleiding: Marloes Prins, Eric Sprokkereef, Stephanie Hayder 

Presentatie:  Maria Kruithof 

Geluid:  Alfons van Loo 

Sponsoring: Bertus Wijnne, Joop Zandbergen, Rik Straatman, Ferdinand van der 

Wal 

E.H.B.O.:  Rode Kruis - Afdeling Elburg / Oldebroek 

Financiën:  Eric Sprokkereef 

Materiaalbeheer: Arend Tijmes 

Verloting:  Joop Zandbergen 

PR:   Henoch Snuif 

 

DEELNAME AAN HET TOERNOOI IS OP EIGEN RISICO!! DE ELBURGER 

VOLLEYBAL VERENIGING EN/OF HET ORGANISEREND COMITE KAN DAN 

OOK NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR LETSEL EN/OF 

DIEFSTAL. 
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ORGANISATORISCHE BEPALINGEN 

1 Melden: Bij het melden van uw team elke speelronde het meldnummer noemen, dat 

bekend is gemaakt via de mail. 

2 Scheidsrechters: U wordt verzocht het programmaboekje goed te lezen. Per veld hangt er een 

scheidsrechtersfluit en een uitslagenplankje met pen. De scheidsrechters 

dienen de setstanden in te vullen op het uitslagenplankje. De uitslagen 

worden verzameld door de organisatie. De scheidsrechter is verplicht beide 

aanvoerders te laten tekenen en vult zelf zijn naam in, in blokletters. 

3 Schoeisel: Het is volstrekt niet toegestaan schoeisel met noppen te dragen. 

4 Afval: Wilt u helpen het terrein schoon te houden door afval te deponeren in de 

daarvoor bestemde bakken. Beslist geen glaswerk op het veld. 

5 Prijzen: De nummers 1 t/m 3 bij de recreanten ontvangen een teamprijs. De 

finaleteams ontvangen een individuele prijs en het poedelteam bij de 

recreanten ontvangt een teamprijs. 

6 Teamleiders: U wordt vriendelijk verzocht zorg te dragen voor: 

 het op tijd aanwezig zijn van het team bij het juiste veld 

 aanwezigheid van een scheidsrechter volgens het programmaboekje 

 aanwezigheid van een teller 

 juiste invulling van de score op het uitslagenformulier 

 ondertekening van de uitslagen na afloop van de wedstrijd. 

7 Te laat aanwezig: Het team dat niet of niet op tijd aanwezig is, verliest de eerste set c.q. de 

wedstrijd (0-15 of 0-15 en 0-15) 

8 Tijdschema’s: Alle genoemde tijden zijn streeftijden. De wedstrijdleiding behoudt het recht 

hiervan af te wijken; dit wordt tijdig bekend gemaakt. 

9 Prijsuitreiking: Alle teams dienen bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn. 

 

WEDSTRIJDREGLEMENT 

1 Er wordt gespeeld volgens de regels van de NEVOBO, behoudens enkele uitzonderingen. 

2 De wedstrijden in de eerste ronde bestaan uit twee sets van elk 12,5 minuut; de wedstrijden in 

de tweede ronde bestaan uit twee sets van elk 11 minuten. Begin en einde van elke set worden 

aangegeven door een signaal. 

3 Indien binnen de gestelde tijd de reglementaire 25 punten zijn behaald, wordt er gewoon door-

geteld tot einde speeltijd.  

4 Bij het signaal ‘einde speeltijd’ wordt de rally afgemaakt. Er kan een gelijke stand ontstaan. 

5 Puntenverdeling: per gewonnen set 2 punten; per gelijkgespeelde set 1 punt en per verloren set 

0 punten. 

6 Coaches mogen gedurende de hele wedstrijd aanwijzingen geven. Time-outs zijn niet 

toegestaan! 

7 Er mag onbeperkt gewisseld worden; indraaien bij de opslagplaats is toegestaan (met in 

achtneming van artikel 8 en volgende) 

8 Bij de recreatieve teams dient er altijd één dame in het veld te staan. 

9 Bij de recreatieve teams mag er maximaal één competitiespe(e)l(st)er in het veld staan. 

Als competitiespe(e)l(st)ers gelden spelers of speelsters die het afgelopen seizoen eerste klasse 

of hoger hebben gespeeld. 

10 

11 

Spelen met 3 deelnemers is bij de recreanten toegestaan. 

Er zijn geen achter- of voorspelers. Wel moet er normaal worden doorgedraaid. 

12 Het eerstgenoemde team heeft de opslag in de 1e set; het tweede team heeft de veldkeuze en de 

opslag in de 2e set. 

13 In de recreatieve poule wordt er gespeeld door 9 teams, ingedeeld in 1 poule. Alle teams 

spelen één keer tegen elkaar. 

In de heren 3 tegen 3 competitie wordt er gespeeld door 4 teams, ingedeeld in 1 poule. Alle 

teams spelen twee keer tegen elkaar. 

De als eerste en tweede geëindigde teams spelen in de finale om het kampioenschap van 2015.  
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14 Winnaar van een poule is het team met de meest behaalde wedstrijdpunten. Indien twee teams 

een gelijk aantal wedstrijdpunten behalen, dan telt het resultaat van de onderlinge wedstrijden, 

eventueel met in achtneming van het score-saldo van de betreffende wedstrijden. Als meer dan 

twee teams gelijk eindigen, dan telt het score-saldo van alle wedstrijden en daarna het lot. 

15 Met uitzondering van de finale wedstrijd, dient er in de recreatieve poule verplicht 

onderhands te worden geserveerd!! 

 16 Opzettelijk extra hoog serveren is spelbederf en dient te worden afgefloten. 

18 Scheidsrechters fluiten volgens de NEVOBO-spelregels met inachtneming van een soepele 

beoordeling van bovenhandse techniek. Voor erge gooiballen (duwen, bijna vangen en 

gooien), voet- en netfouten dient wel te worden afgefloten. De opslag mag niet worden 

geblokkeerd. 

19 Een protest dient binnen een half uur na afloop van een wedstrijd te worden gemeld. Tot 

uiterlijk een half uur na afloop van de laatste wedstrijden kan gereclameerd worden op 

de poulestanden c.q. einduitslagen. Daarna zijn wijzigingen niet meer mogelijk. 
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INDELING 1e RONDE 

Recreanten 4 tegen 4 
 

Poule-indeling 

Poule A Veld: 1, 2 en 3 

1: 

2: 

3: 
4: 

5: 

6: 
7: 

8: 

9: 

De scheids heeft altijd gelijk 

Dinsdag 

Woensdag 
Mama Ooms 1 

Mama Ooms 2 

Dnipro Dnipropetrovsk 
Volleydots 

Set 'm up 

ESV drinkt beter 

   

 

Tijd 

 

Veld 

 

Team A 

 

 

 

 

Team B 

 

scheidsrechter + teller uit 

09.30-09.55 
09.30-09.55 

09.30-09.55 

10.00-10.25 
10.00-10.25 

10.00-10.25 
10.30-10.55 

10.30-10.55 

10.30-10.55 
11.00-11.25 

11.00-11.25 

11.00-11.25 
11.30-11.55 

11.30-11.55 

11.30-11.55 
12.00-12.25 

12.00-12.25 

12.00-12.25 

1 
2 

3 

1 
2 

3 
1 

2 

3 
1 

2 

3 
1 

2 

3 
1 

2 

3 

De scheids heeft altijd gelijk 
Woensdag 

Mama Ooms 2 

Volleydots 
ESV drinkt beter 

Dinsdag 
Mama Ooms 1 

Dnipro Dnipropetrovsk 

Set 'm up 
Woensdag 

Mama Ooms 1 

Volleydots 
Set 'm up 

Dinsdag 

De scheids heeft altijd gelijk 
Mama Ooms 2 

ESV drinkt beter 

De scheids heeft altijd gelijk 

- 
- 

- 

- 
- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 

Dinsdag 
Mama Ooms 1 

Dnipro Dnipropetrovsk 

Set 'm up 
De scheids heeft altijd gelijk 

Woensdag 
Mama Ooms 2 

Volleydots 

ESV drinkt beter 
De scheids heeft altijd gelijk 

Dinsdag 

Mama Ooms 2 
Dnipro Dnipropetrovsk 

ESV drinkt beter 

Mama Ooms 1 
Woensdag 

Volleydots 

Dnipro Dnipropetrovsk 

ESV drinkt beter 
Set 'm up 

Volleydots 

Dnipro Dnipropetrovsk 
Mama Ooms 2 

Mama Ooms 1 
Woensdag 

Dinsdag 

De scheids heeft altijd gelijk 
ESV drinkt beter 

Set 'm up 

Dnipro Dnipropetrovsk 
Volleydots 

Mama Ooms 2 

Woensdag 
Mama Ooms 1 

Dinsdag 

Set 'm up 

 
 

INDELING 2e RONDE 

Recreanten 4 tegen 4 
 

Poule-indeling 

Poule A Veld: 1, 2 en 3 

1: 

2: 

3: 
4: 

5: 

6: 
7: 

8: 

9: 

De scheids heeft altijd gelijk 

Dinsdag 

Woensdag 
Mama Ooms 1 

Mama Ooms 2 

Dnipro Dnipropetrovsk 
Volleydots 

Set 'm up 

ESV drinkt beter 

   

 

Tijd 

 

Veld 

 

Team A 

 

 

 

 

Team B 

 

scheidsrechter + teller uit 

13.30-13.52 
13.30-13.52 

13.30-13.52 

13.55-14.17 
13.55-14.17 

13.55-14.17 

14.20-14.42 

14.20-14.42 

14.20-14.42 

14.45-15.07 
14.45-15.07 

14.45-15.07 

15.10-15.32 
15.10-15.32 

15.10-15.32 

15.35-15.57 
15.35-15.57 

15.35-15.57 

1 
2 

3 

1 
2 

3 

1 

2 

3 

1 
2 

3 

1 
2 

3 

1 
2 

3 

Set 'm up 
Mama Ooms 2 

Volleydots 

Mama Ooms 2 
ESV drinkt beter 

Dnipro Dnipropetrovsk 

Dnipro Dnipropetrovsk 

Mama Ooms 1 

De scheids heeft altijd gelijk 

Woensdag 
Mama Ooms 1 

Dinsdag 

Volleydots 
Woensdag 

Dnipro Dnipropetrovsk 

Set 'm up 
Dinsdag 

ESV drinkt beter 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

Dinsdag 
De scheids heeft altijd gelijk 

Woensdag 

Set 'm up 
Woensdag 

Mama Ooms 1 

Dinsdag 

Volleydots 

Set 'm up 

Dnipro Dnipropetrovsk 
ESV drinkt beter 

Mama Ooms 2 

De scheids heeft altijd gelijk 
Set 'm up 

ESV drinkt beter 

Mama Ooms 1 
Volleydots 

Mama Ooms 2 

ESV drinkt beter 
Dnipro Dnipropetrovsk 

Mama Ooms 1 

De scheids heeft altijd gelijk 
Volleydots 

Dinsdag 

Mama Ooms 2 

Woensdag 

ESV drinkt beter 

De scheids heeft altijd gelijk 
Set 'm up 

Volleydots 

Mama Ooms 2 
Mama Ooms 1 

Dinsdag 

Dnipro Dnipropetrovsk 
Woensdag 

De scheids heeft altijd gelijk 

 

16:05 uur: Finale tussen de nummers 1 en 2 van poule A 
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INDELING 1e RONDE 

Heren 3 tegen 3 
 

Poule-indeling 

Poule B Veld: 4 

1: 

2: 

3: 
4: 

Der Sesamstrasse 

Rudi is TOP 

Evo's 
Boerendans, Boerendans en Boerendans 

 

 

Tijd 

 

Veld 

 

Team A 
 

 

 

 

Team B 

 

scheidsrechter + teller uit 

09.30-09.55 

10.00-10.25 

10.30-10.55 
11.00-11.25 

11.30-11.55 

12.00-12.25 

4 

4 

4 
4 

4 

4 

Der Sesamstrasse 

Evo's 

Der Sesamstrasse 
Rudi is TOP 

Evo's 

Boerendans, B’dans en B’dans 

- 

- 

- 
- 

- 

- 

Rudi is TOP 

Boerendans, B’dans en B’dans 

Evo's 
Boerendans, B’dans en B’dans 

Rudi is TOP 

Der Sesamstrasse 

Evo's 

Der Sesamstrasse 

Rudi is TOP 
Der Sesamstrasse 

B’dans, B’dans en B’dans 

Rudi is TOP 

 

 

INDELING 2e RONDE 

Heren 3 tegen 3 
 

Poule-indeling 

Poule B Veld: 4 

1: 

2: 
3: 

4: 

Der Sesamstrasse 

Rudi is TOP 
Evo's 

Boerendans, Boerendans en Boerendans 

 

 

Tijd 

 

Veld 

 

Team A 
 

 

 

 

Team B 

 

scheidsrechter + teller uit 

13.30-13.52 

13.55-14.17 
14.20-14.42 

14.45-15.07 

15.10-15.32 
15.35-15.57 

4 

4 
4 

4 

4 
4 

Der Sesamstrasse 

Evo's 
Der Sesamstrasse 

Rudi is TOP 

Evo's 
Boerendans, B’dans en B’dans 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

Rudi is TOP 

Boerendans, B’dans en B’dans 
Evo's 

Boerendans, B’dans en B’dans 

Rudi is TOP 
Der Sesamstrasse 

Evo's 

Der Sesamstrasse 
Rudi is TOP 

Der Sesamstrasse 

B’dans, B’dans en B’dans 
Rudi is TOP 

 

16:05 uur: Finale tussen de nummers 1 en 2 van poule B 
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E.V.V. 
INFORMATIE OVER de Elburger Volleybal Vereniging 
Ten aanzien van de volleybalsport heeft EVV u veel te bieden! 

Voor dames, heren en uiteraard de jeugd zijn er bij EVV voldoende mogelijkheden om de 

volleybalsport op uw eigen niveau te beoefenen. 

 

Heeft u belangstelling om in competitieverband volleybal te spelen; dat kan bij EVV op 

verschillende niveaus. Neem gerust contact op met: 

 Henk de Man, De Buntezoom 78, 8071 TT Nunspeet tel 0341-291487 

 

Daarnaast zijn er uitgebreide mogelijkheden om recreatief te volleyballen. Regelmatig wordt 

deelgenomen aan recreatieve toernooien. En voor de liefhebbers is er een recreanten – 

competitie. Deze competitie beslaat zo’n 10 avonden per seizoen. U kunt terecht bij EVV op 

dinsdagavond, of woensdagavond of op donderdagavond. Naast deze mogelijkheden is er ook 

een volleybal-overdag groep. 

Voor meer inlichtingen: 

 Henk Boonen, Luzerne 12, 8081 SR Elburg  tel 0525-684668 

 

De jeugd neemt bij EVV een bijzondere plaats in. Wij vinden het belangrijk de jeugd onder 

leiding van deskundige trainers een goede volleybalopleiding te bieden. 

Voor talentvolle jeugdspelers zijn er mogelijkheden om op hoog niveau mee te trainen. Voor 

jongens en meisjes zijn er de volgende groepen: 

 Mini-volleybal  6 tot 12 jaar 

 C – jeugd   12 tot 14 jaar 

 B – jeugd   14 tot 16 jaar 

 A – jeugd   16 tot 18 jaar 

Meer informatie verkrijgbaar bij het secretariaat van E.V.V.: 

 Rudi Maassen, Hellenbeekstraat 24, 8081 HW Elburg tel 0525-686856 

 

Bezoek ook eens onze website: www.evv-elburg.nl 
 

KIES VOOR EEN ZAALSPORT – KIES VOOR VOLLEYBAL !!! 
 

E.V.V.

VOLLEYBAL
en

 st
er

kjo
ng,

dyn
am

isc
h

 

http://www.evv-elburg.nl/
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De EVV Mammoet Hekwerk Buitenvolleybaltoernooien zijn mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors 

 

 

Pruis Verf en Wand 

Het wordt vakwerk met Pruis Verf en Wand.  

Uw speciaal adres voor vloerbedekking, gordijnstof,  
verf, glas en behang 

 

 

 Broodjeshuis De Elburger 

 Voor de lekkere trek 

 

 


