
Volleybal 

 

Datum  : Vrijdag 10 juni 2016 

Tijd  : van 19.00 tot 22.00 uur 

Plaats  : Sporthal De Arena 

Wedstrijdduur:1 x 12 minuten 

Aantal ploegen: 10 

Deelnemers : per ploeg 6-8 heren en 6-8 dames  

 

Reglement: 

 

Het officiële wedstrijdreglement van de NeVoBo wordt gehandhaafd met de volgende 

uitzonderingen en/of aanvullingen: 

 

1. De wedstrijd duurt 1 x 12 minuten. Er wordt niet gewisseld van speelhelft en er is geen rust. 

2. Elke ploeg zorgt voor een dames- en herenteam van minimaal 6 en maximaal 8 personen. 

3. Eerstgenoemde ploeg begint links van de scheidsrechter en neemt de eerste opslag. 

4. Bij het serveren moet men met één voet achter de achterlijn staan. 

5. Men speelt de volle 12 minuten door, tot het eindsignaal. Bij het eindsignaal wordt een 

lopende rally uitgespeeld.   

6. Een gewonnen wedstrijd levert 2 punten op, een gelijkspel levert 1 punt op. 

7. Time-outs zijn niet toegestaan.  

8. Het wisselen vindt plaats d.m.v. indraaien bij de opslagplaats. 

9. De dames- en herenpoules worden onafhankelijk van elkaar gespeeld (zie algemeen reglement 

punt 11). 

10. Bij gelijk eindigen in de poule: zie algemeen reglement punt 12. 

 

Belangrijke regels: 

 

1. Een punt wordt gescoord als de bal binnen het veld van de tegenpartij op de grond komt of 

als de tegenpartij de bal buiten het veld slaat.  

2. Elke punt telt; je kunt dus ook scoren als NIET serverende partij. 

3. Als de service veroverd is, draait het team dat de opslag krijgt één plaats door met de klok 

mee. 

4. De bal mag maximaal 3 maal gespeeld worden aan dezelfde kant van het net. Blokkeren telt 

niet mee.  

5. Een bal die op de lijn komt is in. 

6. De bal mag niet aan de handen “plakken”. 

 

Deelnemende verenigingen 

 

1. DOS 

2. Tean 

3. Flair 

4. Alphia 

5. AAV 

6. Tempo 

7. Nieuwe Sloot 

8. Alphense Boys 

9. ATTC 

10. Boksschool 


