Toernooiregels
1. Een team bestaat uit 4 spelers.
2. Bij elk team dient een begeleider aanwezig te zijn.
3. Er wordt gespeeld op een badmintonveld waarvan de buitenste lijnen de veldbreedte
aangeven en de binnenste lijn de achterlijn.
4. Er wordt gespeeld met een nethoogte van 2.00 m.
5. Een wedstrijd bestaat uit één set die 12 minuten duurt.
6. Door middel van een signaal wordt het begin en het einde van een wedstrijd
aangegeven.
7. Op het moment dat het eindsignaal wordt gegeven, is het spel ten einde, ook al is de bal
nog in het spel.
8. In de halve finales en finales wint een team met minstens 2 punten verschil. Is ten tijde
van het eindsignaal dit verschil nog niet bereikt, dan wordt doorgespeeld totdat dit wel
zo is.
9. Het eerst genoemde team heeft de opslag of mag beginnen.
10. Time-outs zijn niet toegestaan.
11. De winnaar van de wedstrijd krijgt twee wedstrijdpunten. Bij een gelijke stand, krijgen
beide teams één punt.
12. De begeleiders moeten na de wedstrijd de stand controleren en hiervoor tekenen.
13. Indien meerdere teams dezelfde eindstand behaald hebben, beslist achtereenvolgens:
het punten saldo; de uitslag van de gespeelde wedstrijden tussen de betrokken teams.
14. Het is niet toegestaan je tussen de speelvelden te begeven of in te spelen zolang er
wedstrijden worden gespeeld.
15. Gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.
16. De wedstrijdleiding kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vernieling en/of
vermissing van eigendommen.
17. De kleedkamers dienen netjes achtergelaten te worden, dus ruimt iedereen zijn eigen
rommel op.
18. Voor vragen en opmerkingen kan je je altijd richten tot de wedstrijdleiding.

De spelregels voor groep 3 en groep 4
Circulatievolleybal met alleen vangen en gooien
1. Beginbal: De bal mag vanuit elke plaats in het veld over het net worden gegooid.
2. De spelers proberen de bal bij de tegenstanders op de grond te gooien.
3. Wanneer een speler van jouw team de bal over het net gooit, draait je hele team één
plaats door met de klok mee. (zie figuur 1)
4. Je mag niet lopen met de bal.
5. De bal moet in één keer over het net.
6. Wanneer een speler de bal laat vallen, de bal uit gooit, de bal in het net gooit of de bal
aanraakt voordat deze uit is dan moet deze speler het veld verlaten. (zie figuur 2)
7. Wordt de bal door de tegenstander op de grond gegooid, dan verlaat de speler die het
dichtst bij de bal stond het veld. Bij twijfel wordt die speler door de begeleider
aangewezen.
8. Als er nog maar twee spelers in het veld staan, dan wisselen ze telkens van plaats nadat
ze de bal over het net hebben gegooid. (zie figuur 3)
9. Als het veld van de tegenstander “leeg” is, krijgt jou team één punt. Het spel begint dan
opnieuw met 4 tegen 4 spelers.
10. Wanneer de bal op de grond is geweest, wordt het spel hervat door de bal in één keer,
vanuit het veld waar op dat moment de bal ligt, over het net te gooien. (wie de bal heeft,
die gooit)
Tip: Breng vaart in het spel door de kinderen na het vangen onmiddellijk te laten gooien!
De opstellingen en verplaatsingen in het veld:

De spelregels voor groep 5-6
Circulatievolleybal met serveren, vangen en gooien. Spelers terugwinnen door een
onderarms gespeelde bal te vangen.
1. Beginbal: De bal mag vanuit elke plaats in het veld over het net worden geserveerd. Het
net mag daarbij worden geraakt.
2. De spelers proberen de bal bij de tegenstanders op de grond te gooien.
3. Wanneer een speler van jouw team de bal over het net gooit of serveert, draait je hele
team één plaats door met de klok mee. (zie figuur 1)
4. Als er nog maar twee spelers in het veld staan, dan wisselen ze telkens van plaats nadat
ze de bal over het net hebben gegooid. (zie figuur 3)
5. Je mag niet lopen met de bal.
6. De bal moet in één keer over het net.
7. Wanneer een speler de bal laat vallen, de bal uit gooit, de bal in het net gooit of de bal
aanraakt voordat deze uit is dan moet deze speler het veld verlaten.
8. Wordt de bal door de tegenstander op de grond gegooid, dan verlaat de speler die het
dichtst bij de bal stond het veld. Bij twijfel wordt die speler door de begeleider
aangewezen.
9. Op de plaats waar een fout gemaakt werd, wordt onderhands opgeslagen vanuit het
veld. Het is dus niet toegestaan de bal naar de tegenstander te rollen of naar een goed
spelende teamgenoot. De essentie hiervan is dat het spel zo snel mogelijk weer hervat
wordt.
10. Je kan spelers terugwinnen. Eén speler mag terugkeren in het veld wanneer een speler
de bal met twee armen via de onderarmse techniek omhoog speelt en waarna de bal aan
de eigenkant van het net door hemzelf of door een teamgenoot gevangen wordt. De
speler die het langst buiten het veld staat mag terug het veld in. (in plaats van de de bal
te vangen en over het net te gooien, kan er dus voor gekozen worden de bal onderarms
te spelen en te vangen en hiermee een speler terug te winnen.)
11. Als het veld van de tegenstander “leeg” is, krijgt jou team één punt. Het spel begint dan
opnieuw met 4 tegen 4 spelers.
Tip: Breng vaart in het spel door de kinderen na het vangen onmiddellijk te laten gooien!
De opstellingen en verplaatsingen in het veld:

De spelregels voor groep 7
Minivolleybal, waarbij de bal die over het net komt gevangen mag worden
Er wordt gespeeld volgens de regels van de NeVoBo, met de volgende toernooiregels:
1. Beginbal: De bal wordt van achter de gehele achterlijn onderhands geserveerd, de bal
mag daarbij het net raken.
2. Je mag alleen de bal, die door de tegenstander over het net wordt gespeeld of
geserveerd, vangen. Als de bal wordt gevangen, moet er volleyballend verder gespeeld
worden. Het is dus niet toegestaan de bal naar een medespeler of de tegenstander te
gooien. Ook is het niet toegestaan de bal op te gooien en dan zelf te smashen.
3. Een team mag ook wisselspelers hebben. Deze wisselspelers staan buiten het veld en
draaien bij de serve plaats in.
4. Er wordt geteld volgens het Rallypointsysteem, elke fout levert een punt voor de
tegenstander op. Het team dat een punt maakt mag serveren.
5. Na drie opslagbeurten achter elkaar door dezelfde speler, moet de ploeg aan opslag een
plaats doordraaien en slaat de volgende speler op.
De spelregels voor groep 8
Minivolleybal
Er wordt gespeeld volgens de regels van de NeVoBo, met de volgende toernooiregels:
1. Beginbal: De bal wordt van achter de gehele achterlijn onderhands geserveerd, de bal
mag daarbij het net raken.
2. Geen enkele bal mag gevangen worden.
3. Een team mag wisselspelers hebben. Deze wisselspelers staan buiten het veld en draaien
bij de serve plaats in.
4. Er wordt geteld volgens het Rallypointsysteem, elke fout levert een punt voor de
tegenstander op. Het team dat een punt maakt mag serveren.
5. Na drie opslagbeurten achter elkaar door dezelfde speler, moet de ploeg aan opslag een
plaats doordraaien en slaat de volgende speler op.

