
Reglement wintertoernooi 
 

  Per team min. 2 Rekkenaren / oud Rekkenaren of werkzaam in Rekken. Max. 3 Nevobo  competitiespelers in 
de leeftijd van 15 jaar en ouder. Min. 2 dames. 

   Onder (oud) Rekkenaren verstaan we mensen die wonen of gewoond hebben binnen de grens van: 
o Duitse grens, Slemphutterweg t/m fam. Kl. Gebbink, Meeldijk 
o Rekkenseweg t/m Apedijk 
o Rekkensebinnenweg t/m Looweg/Hoonesweg 
o Grens Haaksbergen langs Duitse grens 
o Mensen die werkzaam zijn in Rekken 
o Revocleden 

 Bij de opgave mag je maximaal 2 avonden  aangeven dat je team verhinderd is.  

 Er is geen voorkeursavond mogelijk.  

 Er wordt voorafgaand aan het toernooi een lotingsavond georganiseerd. Op deze avond zullen de teams 
ingedeeld worden per speelavond. Bij deze avond mag er van ieder team 1 speler aanwezig zijn. De 
lotingsavond is op maandagavond 9 december om 19:00 uur in de kleedkamer van de sporthal.  

 Opgave van maximaal 9 spelers per team. Deze namen moeten voor begin van de speelavond van het 
desbetreffende team schriftelijk worden ingeleverd. Dit mag later niet meer worden gewijzigd. De spelers 
die in de voorronde op papier gezet worden mogen ook alleen de finale avond spelen met het 
desbetreffende team. Je mag maar met 1 team meedoen. 

 De teams dienen op tijd aanwezig te zijn (15 min. voor aanvang) en zich te melden bij de wedstrijdleiding 
voor: 

 Afdracht inschrijfgeld (€. 20,00 per team); 

 De wedstrijden in de poulefase worden op tijd gespeeld, 2 x 12 min. Begin en eindsignaal worden door de 
wedstrijdleiding gegeven. Als de zoemer gaat dan stopt het spel meteen. De punt wordt niet verder 
uitgespeeld.   

 Tijdens de wedstrijden moeten er minimaal 2 dames per team in het veld staan. 

 De wedstrijden op de finaleavond bestaan uit twee sets van 15 punten. Een set wordt gewonnen door het 
team dat als eerste 15 punten behaalt, met een voorsprong van ten minste twee punten. 

 Op de finale avond wordt er bij de wedstrijden na de voorrondes een extra set gespeeld als deze wedstrijd 
gelijk eindigt inclusief puntenaantal voor en tegen(bijvoorbeeld 15-8 en 8-15).  

 De poule-indeling voor de finaleavond wordt gedaan door middel van loting. Alle finale teams worden bij 
elkaar in gedaan. Hieruit wordt eerst een team voor poule A getrokken daarna voor poule B. Dit herhaalt zich 
tot de teams verdeeld zijn.  

 Hoogte volleybalnet: mix. 

 Alle sieraden moeten worden afgedaan voor de wedstrijd. 

 Niet op tijd aanwezig zijn of onvoltallig geeft verlies van de set met 25-0. Indien na 12 minuten nog niet 
aanwezig of onvoltallig is ook deze set verloren met 25-0. 

 Er wordt gespeeld volgens de regels van de Nevobo. Met uitzondering van: er mogen geen time-outs worden 
aangevraagd. Indraaien is toegestaan alleen bij de opslagplaats mits er per team 2 dames in het veld blijven 
staan. Bovenhands serveren is niet toegestaan. Er mag niet worden gevoetbald. 

 Spelers mogen tijdens het toernooi niet van team wisselen of in meerdere teams mee spelen. 

 Wanneer een team tijdens het toernooi door blessures onvolledig raakt mag het toernooi met 5 spelers 
worden uitgespeeld. 

 Elk team zorg voor een teller! Indeling volgens schema. 

 Voor elke gewonnen set worden 2 punten gegeven. Bij gelijke stand krijgt ieder team 1 punt. Bij gelijk 
eindigen in de poule worden alle ‘punten voor’ en ‘punten tegen’ van de gespeelde wedstrijden bij elkaar 
opgeteld. Vervolgens worden de ‘punten tegen’ afgetrokken van de ‘punten voor’. 

 Per poule gaan de winnaars en 1 of 2 beste nummer(s) 2 door naar de finale ronde. Dit ligt eraan hoeveel 
speelavonden er zijn. Er gaan in totaal 6 teams naar de finale.  

 Teams die niet spelen en toeschouwers mogen zich niet in de zaal bevinden. 

 Beslissingen van de scheidsrechter zijn bindend, protesten worden niet aanvaard. 

 Tijdens het toernooi worden er foto’s gemaakt en gebruikt voor sociale media. Mocht hier bezwaar tegen 
zijn, dan dit aangeven bij de wedstrijdleiding van de desbetreffende avond.  

IEDEREEN SPEELT VOOR EIGEN RISICO!!! 



 


