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Leuk dat jullie er bij zijn! Hoe ziet de wedstrijddag 
eruit? 
 
Van voorronde naar finale. 
De wedstrijddag heeft een vaste structuur: je speelt met je ploeg een volledige kwalificatieronde. 
Win je die? Dan kom je in de finaleronde terecht. 
 
Veel spelen, een beetje ‘scheidsen’ 
Tijdens de voorronde speelt jouw ploeg vier wedstrijden van twee sets tot 21, en ben je tweemaal 
scheidsrechter voor een kwalificatiematch. De voorrondes beginnen om 9 uur en zijn rond 15 uur 
afgelopen. 
 
Finaleronde 
Na de voorrondes stelt de wedstrijdleiding de rangschikking op voor de finaleronde. Die loopt over 
een traject met rechtstreekse uitschakeling. Je speelt in deze ronde maximaal nog drie wedstrijden 
van telkens één set. Tussen 18 en 19 uur ronden we de finale af, en reiken we prijzen uit. 
Spelregels:  

• Een ploeg bestaat uit maximum 8 spelers waarvan er steeds maximaal 4 spelers op het veld staan. 
Een van de 4 veldspelers dient tevens te serveren 

• Bij aanvang van de wedstrijd wordt er getost door de scheidsrechter van dienst. De winnaar van 
deze tos mag kiezen voor de bal of de speelhelft, vervolgens vangen de wedstrijden aan.  

In een voorrondewedstrijd worden er 2 sets gespeeld, elk van 21 ptn. De wedstrijd eindigt sowieso 
na 30 minuten, ongeacht of de 2 sets afgerond zijn of niet! In de finalewedstrijden wordt er gespeeld 
naar 1 winnende set en is er geen tijdslimiet. 

• Er wordt per set gespeeld naar 21 punten. De eerste die 21 haalt wint de set. Na elke set wordt er 
gewisseld van speelhelft.  

• Er worden geen time-outs toegestaan  

Merk op: Het is dus NIET volgens het rally-systeem waar een set moet gewonnen worden met 2 
punten verschil.  

• De puntenverdeling verloopt als volgt:. Er zijn per match 3 punten te verdienen. Men krijgt 1 punt 
per gewonnen set, en 1 punt extra voor de ploeg die in totaal het meeste punten scoorde. (Vb: ploeg 
A tegen B. Setstanden: 18-16 en 12-15. Dwz. A en B krijgen elk 1 punt voor een gewonnen set. En B 
krijgt 1 extra punt omdat het meer punten maakte (16+15=31) t.o.v. A (18+12=30). Dus de uitslag: 
A=1 – B=2. Indien het totaal gemaakte punten gelijk is over beide sets worden de 3 punten verdeeld 
over beide ploegen (i.e. 1,5 per ploeg)  

• De ploeg die eerst op het wedstrijdblad staat zorgt voor een bal. Bij gebrek aan een bal kan je er bij 
de organisatie één lenen voor de duur van het tornooi. Dit zolang onze voorraad strekt en in ruil voor 
een identiteitskaart en een waarborg van 20€. 

• Er wordt gespeeld volgens de regels van het zaalvolleybal. Dit houdt onder meer in:  Plaatsballen 

zijn toegelaten  Het blok telt niet mee als aanraking  Receptie mag zowel met hard als zacht 
contact gebeuren.  

ER ZIJN GEEN PROFESSIONELE SCHEIDSRECHTERS OP DIT TORNOOI. WIJ REKENEN OP IEDERS 

FAIRPLAY!! VEEL PLEZIER EN DAT DE BESTE MOGE WINNEN !! 


