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Poule-indelingen teams 
Kennemer Sportcenter (achterste sporthal) 

IJsbaanlaan 4a 

2024 AV Haarlem 

(Lopend bereikbaar, 8 a 10 min vanaf stadion) 

Contactpersoon: Willem Rooze, volleybal@willemrooze.nl 

Poule A (meisjes): MA 
OBS De Wilgenhoek 
De Zuiderpolder 
Don Boscoschool 
De Molenwiek dalton 
OBS De Kring 
Bernardusschool 

Poule B (meisjes): MB 
Koningin Emmaschool 
De Peppelaer 
Haarlemse Montessorischool 
Beatrixschool Haarlem 
Dreefschool 
OBS De Zonnewijzer 

Poule C (meisjes): MC 
De Cirkel 
Willem van Oranjeschool 
De Molenwiek dalton 
Beatrixschool Haarlem 
Vondelschool 

Poule A (jongens): JA 
Koningin Emmaschool 
OBS De Kring 
Dreefschool 
Bos en Vaart 

Poule B (jongens): JB 
De Peppelaer 
OBS Ter Cleeff 
OBS De Zonnewijzer 

 

 

 

Aandachtspunten: 

- Neem vooraf de (spel)regels goed door met de leerlingen. 

- EHBO aanwezig in Kennemer Sport Center 

- Organisatie zorgt voor speelballen 

- Neem de “belangrijke informatie” op de laatste pagina van dit bestand goed door. 

- Zorg, indien mogelijk, voor uniforme (school)/(sport)kleding



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijsuitreiking direct na laatste wedstrijd op het veld. 



Wedstrijdregels volleybal 
• De teams zijn ingedeeld in poules: Bij de jongens is dat er één en bij de meisjes 

• zijn dat er drie. 

• Bij de jongens wint de winnaar van de poule de gouden medaille, de nummer 

• twee de zilveren en de nummer drie bronzen. 

• Bij de meisjes spelen de drie poulewinnaars in een halve competitie om wie de 

• gouden, de zilveren of de bronzen medaille wint. 

• Winnaar van de poule is het team met de meeste punten. Als twee teams gelijk  

• eindigen, beslist het resultaat van de onderlinge wedstrijd, tenzij dat een 

• gelijkspel was. Dan beslist het puntensaldo (gescoorde punten minus  

• tegenpunten) 

• De veldgrootte is 6 x 4,5 meter en de nethoogte is 2 meter 

• Een wedstrijd bestaat uit één set; er wordt dus niet van speelhelft gewisseld 

• Er wordt niet getost. Het team, dat als eerste in het programma staat vermeld 

• zorgt voor een bekwame teller en begint met de opslag aan de linkerkant van de 

• scheidsrechter. 

• Er wordt op tijd gespeeld. Begin en einde van de wedstrijd wordt centraal met 

• een signaal aangegeven. De eindstand van de wedstrijd is de stand, zoals die is 

• op het moment van het eindsignaal ook als een rally nog niet is afgelopen. Een 

• gelijkspel is dus mogelijk. Een uitzondering geldt voor finalewedstrijden waar de 

• rally bij gelijke stand wel wordt uitgespeeld om een beslissing met   

• één punt verschil te krijgen. 

• Snel wisselen is heel belangrijk om geen tijd te verliezen. 

• Een team dat niet of niet op tijd aanwezig is, verliest de wedstrijd met 10-0 

• De winnaar van een wedstrijd krijgt twee punten, de verliezer nul. Bij een  

• gelijkspel krijgt elk team één punt. 

 

Aangepaste spelregels 

• Spelonderbrekingen (time-outs) zijn niet toegestaan 

• Een team bestaat per set uit maximaal vier spelers in het veld plus twee wisselspelers, die 

verplicht indraaien bij de opslagplaats. 

• Het spelen van de bal met de voet is niet toegestaan. 

• Het aanraken van het net of de middenlijn tijdens een rally is niet toegestaan. 

  



 

Belangrijke informatie 

Om een dag als deze goed te laten verlopen zijn we afhankelijk van verschillende 

factoren. Het weer kunnen we niet regelen maar wat we wel samen kunnen afspreken is 

dat iedereen zich aan de volgende regels houdt. 

• Zorg dat je op tijd aanwezig bent voor jouw wedstrijden. 

• Zorg ervoor dat de begeleiding weet waar je bent. Als er problemen zijn tijdens de 

wedstrijden of buiten de wedstrijden om, ga dan naar je begeleider van uit school 

toe. 

• Zorg dat tijdens jouw pauzes niemand last van je heeft. Je kunt je voor de 

wedstrijden, tussen wedstrijden door en na afloop van je wedstrijden vermaken 

met activiteiten in het Olympisch Dorp. 

• Laat je rommel niet slingeren, let op je persoonlijke eigendommen en gooi je afval 

in de daarvoor bestemde afvalbakken. Laat de kleedkamers, toiletten en 

sportruimtes na gebruik netjes achter. 

• Mocht je deze dag EHBO nodig hebben, dan kan je deze op alle accommodaties 

(EHBO-doos). vinden. De centrale EHBO post is echter te vinden op het Pim Mulier 

Sportpark. 

• Zorg zelf voor een lunch en voldoende drinken (ook bij warm weer). 

• Catering aanwezig op het plein achter Olympisch Stadion. 

Verplaatsing tussen het Pim Mulier Sportpark, zwembad de Planeet, badmintonhal 

Duinwijck, Kennemer Sportcenter, Korfbalvelden, Ruud van der Geesthal, Provincie 

Noord-Holland hal en de Bison Bowling is lopend. 

Begeleiders 

• Zorg ervoor dat alle kinderen die onder je hoede vallen zich aan de gedragsregels 

en de toernooiregels houden. 

• Zorg dat de teams weten waar ze moeten spelen en overal op tijd aanwezig zijn. 

• Zorg dat je in bezit bent van de informatie, spelregels en de 

wedstrijdprogramma’s van de toernooidag. 

• Je bent de contactpersoon tussen de leerlingen en de toernooileiding. 

• De organisatie vertrouwt op uw medewerking om deze dag plezierig, sportief en 

vooral veilig te laten verlopen. 

 

Alle gouden medaille winnaars dienen om 14.15 uur te verzamelen in de hoek 

van het stadion, aan de zijde bij de spoorlijn. Dit zal waarschijnlijk voor een 

aantal winnaars betekenen dat ze direct na het winnen van de gouden medaille 

de accommodatie moeten verlaten. 

 


