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TEAMSAMENSTELLING 
Elk aan het Huisman Snerttoernooi deelnemend team bestaat uit maximaal 8 spelers. 
De minimum leeftijd voor de spelers bedraagt 16 jaar. 
 
Elk team heeft minimaal 2 dames. Deze dames “draaien” mee in het systeem tijdens de wedstrijden. 
Tijdens het spel staat er altijd minimaal 1 dame in het veld. 
 
Elk team mag maximaal 2 spelers die actief zijn als volleybal wedstrijdspeler (ongeacht de vereniging waar zij 
spelen). Deze regel geldt niet voor de teams van CTO’70 Volleybal. De leden van CTO’70 Volleybal worden 
over de verschillende teams verdeeld, waardoor spelers van verschillende niveaus (wedstrijdspelers en 
recreanten) in één team komen te staan. 
 
SCHEIDSRECHTERS 
Ieder team is verplicht een scheidsrechter te leveren (naam opgeven op het inschrijfformulier) voor de hun 
toegewezen wedstrijden. Deze wedstrijden staan vermeld op het wedstrijdschema, die we op verschillende 
plekken zullen ophangen. De scheidsrechter wordt geacht scherp en onpartijdig te zijn. 
 
Voor aanvang van de wedstrijd controleert de scheidsrechter conform het wedstrijdbriefje, de teams en de plaats 
van de teams, tribune cq zaalzijde. Na afloop van de wedstrijd wordt de uitslag op het wedstrijdbriefje vermeld 
en ingeleverd bij de wedstrijdtafel. 
 
SPELREGELS TIJDENS HET HUISMAN-SNERTTOERNOOI 
Gespeeld wordt volgens de algemene Nevobo-spelregels met het Rally Point systeem, elke fout is een punt voor de 
tegenstander. Verder gelden de volgende uitzonderingen en regels: 
• Er wordt geserveerd van achter de achterlijn. Gezien de beperkte ruimte achter de velden, mag bij de service 

‘ingestapt’ worden tot de dunne gele lijn bij de achterlijn (deze lijn mag niet worden aangeraakt). Bij de finale - 
gespeeld op het centre court - mag niet worden ingestapt. Er mag alleen onderhands worden geserveerd. 

• Er mag NIET worden gesmasht, er is ALLEEN sprake van smashen indien er tevens gesprongen wordt en een slaande 
beweging wordt gemaakt. Een “smash” met 2 voeten aan de grond is dus wel toegestaan. 

• Het dunken of drukken van de bal is NIET toegestaan. 
• Gedurende het spel mag het net NIET door spelers worden aangeraakt. 
• De bal mag NIET met een lichaamsdeel beneden de knie worden gespeeld. 
• Gedurende het spel mag de middenlijn NIET en/of het veld van de tegenstander worden aangeraakt. 
• De wedstrijden beginnen op het aangegeven tijdstip. Als na 1 minuut na het belsignaal een team niet speelklaar is, 

krijgt de tegenstander 3 punten. Als na 5 minuten een team niet speelklaar is, is de wedstrijd door hen verloren met 
20-0. 

• De wedstrijden zijn DIRECT afgelopen na het centrale fluitsignaal, dus de rally, die op dat moment aan de gang is, 
telt NIET meer mee. 

• Opzettelijk ophouden van het spel, onsportief gedrag door spelers en coaches (o.a. richting scheidsrechters), kan 
worden bestraft met wissel van opslag en dus een punt voor de tegenpartij. Diskwalificatie behoort daarbij tevens 
tot een (uiterste) mogelijkheid. 

• Het winnende team levert een teller voor de direct daarop volgende wedstrijd! 
 



TEN SLOTTE… 
Het Huisman Snerttoernooi is een toernooi voor recreanten en tevens bedoeld om mensen die normaal niet 
volleyballen in aanraking te brengen met deze sport. Het belangrijkste is de gezelligheid, maar ook dat er 
sportief wordt gespeeld. 
 
De wedstrijden worden gespeeld volgens de spelregels, de scheidsrechter is verantwoordelijk voor het naleven 
hiervan. Het kan mogelijk zijn dat een scheidsrechter soms niet goed kan zien of een bal in of uit is. De 
scheidsrechter bepaalt en hanteert bovenstaande spelregels. 
 
Mocht u onverhoopt, voorafgaand aan of tijdens het toernooi, een incompleet team hebben, dan verzoeken wij u 
dit te melden bij de wedstrijdleiding. In overleg zal dan gezocht worden naar een oplossing zodat gewoon mee 
kunt blijven doen aan het toernooi. 
 
De toernooicommissie verzoekt de deelnemers van de teams GEEN alcoholische dranken te nuttigen zolang er 
nog gespeeld moet worden, dit in verband met het VOORKOMEN van blessures. 


