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Ontstaan van het stratenvolleybal
In het voorjaar van 1983 kwamen Ab van der Velde en Feije
Hatzmann op het idee in Hoogersmilde een sportief evenement te
organiseren. Eerst was het idee een stratenvoetbal toernooi op te
zetten maar al snel werd dat idee vervangen door stratenvolleybal. Er
werden contactpersonen gevraagd om in hun straat te polsen wie er
mee wilden doen. Enkele sponsors werden benaderd voor de prijzen
en het programmaboekje. De opgave was gelijk massaal, meer dan
20 ploegen gaven zich op dus het kon doorgaan. De opzet was om 5
avonden een poule te spelen en de winnaars speelden zaterdag de
finale. Vooraf spraken we af dat er geen 2 ploegen van 1 straat in
dezelfde poule terecht zouden komen, dus was de loting enigszins
gestuurd. De eerste loting werd verricht door de moeder van Ab zodat
het toch echt onpartijdig was. De organisatie was vergeten om tellers,
EHBO-ers en voldoende scheidsrechters te regelen zodat de beide
mannen het wel erg druk hadden, een fout die het tweede jaar
hersteld was. Na een week van felle strijd en veel plezier was op
zaterdag de grote finale, met de Bosweg als eerste winnaar.
Ook het tweede jaar kende deze opzet en het aantal deelnemers was
zelfs nog groter. Wederom veel publiek en een spannende finale met
weer een bekende winnaar. Opmerkingen om dit gebeuren in de
openlucht plaats te laten vinden en wel op één dag werden gelijk de
kop ingedrukt omdat er dan niet meer naar elkaar gekeken kon
worden. En vooral de kantine inkomsten zouden dan drastisch dalen.
De opzet voor het derde jaar was de opzet van de wijze zoals het
toernooi nu nog draait. Door de uitslagen van de eerdere jaren uit te
zoeken werden de ploegen op sterkte ingedeeld en werden de 5
divisies en de eredivisie gevormd. Werd men kampioen in een divisie
dan speelden ze het jaar daarop een divisie hoger. Werd men laatste
dan volgde degradatie.
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De winnaar van de zaterdag ontving de wisselbeker en de roem voor
een jaar. Er waren teams die bewust geen kampioen wilden worden
omdat de avond waarop ze speelden zo gezellig was (vrijdag) en er
waren ook ploegen die maar geen kampioen konden worden. Na dit
jaar was de organisatie overgedragen aan de volleybal afdeling van
S.V. Hoogersmilde en konden de mannen zelf ook eindelijk eens
meespelen.
Het doet ons deugd dat het stratenvolleybal nog steeds leeft in ons
dorp en dat er nog steeds zo veel mensen plezier beleven elke
jaar. Op naar de volgende 30 jaar!
Feije Hatzmann
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Dit stratenvolleybaltoernooi wordt mede mogelijk
gemaakt door:

SPORTKANTINE
DE BOSRAND
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WEDSTRIJDLEIDING:
Alie Bruggink
Izabela Blaauw
Jolanda Tamming
SCHEIDSRECHTERS:
Roelie Bel, Harold Boers, Alexander de Vries, Wim Bruggink, Jan Waninge,
Riekele de Boer
Reserve scheidsrechters: Alie Bruggink en Izabela Blaauw

OVERIGE MEDEWERKERS: EHBO, tellers en kantinepersoneel

DEELNEMENDE TEAMS
Straat
Bosweg
Geeuwenbrug
Hulzebosstraat
Kylstraat
Marcelisstraat
Mixteam 1
Mixteam 2
Rijksweg 1
Rijksweg 3
Roelfsemaweg
Servatius-/Ulehakestraat/
Hertenkamp/Leeghwaterstr.
Sportlaan
Vaartweg
Van Veen-/Adr.Pauwstraat

Contactpersoon
Feije Hatzmann
Harm Moes
Vanessa van den Berg
Jolanda Tamming
Izabela Blaauw
Kay van de Born
Jasper Blaauw
Janny Pomper
Janko Waninge
Petra Schieving
Tjerkje Kuiper
Alexander de Vries
Jennita Hulst
Stephanie Hatzmann

Teams
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2

Geen team dit jaar:
Cliffortstraat , Schultestraat, Lootenstraat, Persijnstraat, Rijksweg 2,
Obbinkstraat
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Poule indeling
2e Divisie
Woensdag 4 juni 2014. Net dames hoogte 2.24
A. Vaartweg 2
B. Mix 1
C. Marcelisstraat 2
D. Mix 2
E. Van Veen-/ Adr.Pauwstraat 2
1e Divisie
Donderdag 5 juni 2014. Net heren hoogte 2.43
A. Hulzebosstraat 1
B. HULB 1
C. Van Veen-/Adr.Pauwstraat 1
D. Rijksweg 3
E. Roelfsemaweg 1
F.
Kylstraat 1

Eredivisie
Vrijdag 6 juni 2014. Net heren hoogte 2.43
A. Sportlaan 1
B. Rijksweg 1
C. Marcelisstraat 1
D. Vaartweg 1
E. Bosweg 1
F.
Geeuwenbrug 1
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Wedstrijdreglement
1.

Er wordt gespeeld volgens de NeVoBo-regels.
Dit betekent dat er gespeeld wordt volgens het rally-pointsysteem (elke fout
die gemaakt wordt is een punt voor de tegenstander, dus ook bij de opslag).
M.u.v. net- en voetfouten. Deze worden ten alle tijde afgekeurd.

2.

Alleen op de opslagplaats mag ingedraaid worden. Verder geen spelerswissels en geen time-outs.

3.

Het team links van de scheidsrechter begint met de opslag.

4.

De opslag mag alleen onderhands uitgevoerd worden en er mag één voet
over de achterlijn.

5.

Speeltijd: 2 x 12 minuten woensdag
Speeltijd: 2 x 9 minuten donderdag en vrijdag
Na de 1e set wordt er gewisseld van veld en begint de telling weer bij nul.
Bij winst van elke set:
2 punten
Bij gelijke stand:
1 punt
Voorbeeld: 1e set 30-20 en 2e set 12-12 = uitslag 3-1.
Het scoretotaal kan van belang zijn als er meerdere teams in dezelfde poule
gelijk eindigen. In dit geval telt in eerste instantie de onderling gespeelde
wedstrijd. Is deze ook gelijk, dan is het doelsaldo van de onderlinge
wedstrijd bepalend voor de plaats. Is dit ook gelijk dan is het saldo van alle
gespeelde wedstrijden van de betreffende teams beslissend.

6.

De aanvangs-, wissels- en eindsignalen worden door de wedstrijdleiding
gegeven. De rally die gespeeld wordt tijdens het eindsignaal telt niet mee in
de einduitslag (dus stoppen met spelen als je het eindsignaal hoort).

7.

Dit jaar geen promotie en degradatie.

8.

Een nieuw(e) straat/team of een team dat een jaar niet mee doet wordt
ingedeeld in de laagste divisie.
Bij veel nieuwe teams komt er een divisie bij.
Bij vermindering van teams komt de laagste divisie te vervallen. De
resterende teams worden dan over de rest van de week verdeeld.

9.

In elk team moeten minimaal 2 dames in het veld staan.
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10.

Uiteraard is het niet toegestaan alcoholische dranken tijdens het toernooi
te nuttigen. Bij overschrijding van deze regel volgt uitsluiting voor de rest
van het toernooi.

11.

De wedstrijdleiding kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal,
verlies of schade aan persoonlijke eigendommen. Deelname is geheel voor
eigen risico.

12.

Er wordt niet dubbel gespeeld, tenzij de wedstrijdleiding daartoe
toestemming heeft verleend.

13.

Uitwonende, studerende kinderen mogen meedoen voor die straat waar hun
ouders woonachtig zijn.

14.

Elk team dient zich voor aanvang van hun eerste wedstrijd in zijn geheel te
melden bij de wedstrijdleiding. Eventuele problemen kunnen voor aanvang
van de eerste wedstrijd met de wedstrijdleiding worden besproken.

15.

Spelers en speelsters die niet op het opgaveformulier staan zijn niet
speelgerechtigd en mogen dus niet meespelen, tenzij de wedstrijdleiding
daartoe toestemming heeft verleend.

16.

Tijdens de wedstrijden is EHBO aanwezig. Hopelijk hoeven we van hun
diensten geen gebruik te maken.

17.

Het is ten strengste verboden om met drinken en etenswaren de zaal te
betreden.

18.

In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.
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2e Divisie
Woensdag 4 juni 2014

A. Vaartweg 2
B. Mix 1
C. Marcelisstraat 2
D. Mix 2
E. Van Veen-/Adr.Pauwstraat 2

Scheidsrechters: Roelie Bel en Harold Boers
Tellers: Jitsie Kiers en Jacintha Stokkers
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Wedstrijdschema 2e Divisie

Begintijd
18.30 uur
18.55 uur
19.20 uur
19.45 uur
20.10 uur
20.35 uur
21.00 uur
21.25 uur
21.50 uur
22.15 uur

Wedstrijd
B–E
D–C
E–A
C–B
A–D
E–C
D–B
C–A
E–D
A–B

1e set

2e set

Totaal

Punten

Puntenschema
Team

A

A
B
C
D
E

X

B

C

D

E

Punten Saldo

Eindstand

X
X
X
X
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1e Divisie
Donderdag 5 juni 2014

A. Hulzebosstraat 1
B. HULB 1
C. Van Veen-/Adr.Pauwstraat 1
D. Rijksweg 3
E. Roelfsemaweg 1
F. Kylstraat 1

Scheidsrechters: Alexander de Vries en Wim Bruggink
Tellers: Hennie Koenrades en Greetje Kinds
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Wedstrijdschema 1e Divisie

Begintijd
18.30 uur
18.48 uur
19.06 uur
19.24 uur
19.42 uur
20.00 uur
20.18 uur
20.36 uur
20.54 uur
21.12 uur
21.30 uur
21.48 uur
22.06 uur
22.24 uur
22.42 uur

Wedstrijd
D–E
A–B
C–D
E–F
A–C
B–D
E–A
F–B
C–E
D–F
B–E
F–A
C–B
D–A
F–C

1e set

2e set

Totaal

Punten

Puntenschema
Team

A

A
B
C
D
E
F

X

B

C

D

E

F

Punten Saldo

Eindstand

X
X
X
X
X
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Eredivisie
Vrijdag 6 juni 2014

A. Sportlaan 1
B. Rijksweg 1
C. Marcelisstraat 1
D. Vaartweg 1
E. Bosweg 1
F. Geeuwenbrug 1

Scheidsrechters: Jan Waninge en Riekele de Boer
Tellers: Hennie Koenrades en Aly Bruijnis
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Wedstrijdschema Eredivisie
Begintijd
18.30 uur
18.48 uur
19.06 uur
19.24 uur
19.42 uur
20.00 uur
20.18 uur
20.36 uur
20.54 uur
21.12 uur
21.30 uur
21.48 uur
22.06 uur
22.24 uur
22.42 uur

Wedstrijd
D–E
A–B
C–D
E–F
A–C
B–D
E–A
F–B
C–E
D–F
B–E
F–A
C–B
D–A
F–C

1e set

2e set

Totaal

Punten

Puntenschema
Team

A

A
B
C
D
E
F

X

B

C

D

E

F

Punten Saldo

Eindstand

X
X
X
X
X
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Een paar tips, opmerkingen,
verzoeken en verboden van het
volleybal-bestuur

 Gebruik, indien mogelijk, binnensportschoenen;
 Gebruik geen schoenen met zwarte zolen die afgeven;
 Heeft u geen binnensportschoenen, maak ze in ieder geval goed
schoon;
 Kniebeschermers zijn geen overbodige luxe;
 Draag geen ringen, horloges en andere sieraden;
 De bal spelen met de voet mag, maar doe dit gecontroleerd want aan
ongelukken hebben we niets;
 Neem geen eten of drinken mee in de zaal;
 Eet geen kauwgum tijdens de wedstrijd.

Speciaal voor het publiek:
 Let op het spel, want voor je het weet heb je een bal tegen je hoofd;
 Tijdens de wedstrijden is het niet toegestaan vrij rond te lopen in de
zaal.

Alvast een tipje van de sluier:

Volgend jaar (2015) zal het stratenvolleybaltoernooi
plaatsvinden in week 23. Dit is van 3 t/m 5 juni.
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Dit stratenvolleybaltoernooi wordt mede mogelijk
gemaakt door:

www.kks.nl
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SV Hoogersmilde
Volleybal-Voetbal-Handbal-Gymnastiek

AFDELING VOLLEYBAL

Voor de 30e keer wordt er weer gestreden voor de felbegeerde titel
“Beste straat van Hoogersmilde”.
Een evenement waar altijd met veel plezier op terug gekeken wordt.
Mocht je na dit toernooi volleybal toch als een mooie sport ervaren en dit
vaker willen doen, neem dan voor meer informatie contact op met:
Izabela Blaauw
Marcelisstraat 27
Telefoon 0592 – 459893
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de winnaar van 2013 was……………

Rijksweg 1
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Winnaars afgelopen jaren
1983 – 1984 Bosweg 1
1985 Bosweg 2
1986 Bosweg 1
1987 Geeuwenbrug
1988 – 1999 Bosweg 1
2000 Cliffortstraat 1
2001 Bosweg 1
2002 – 2006 Cliffortstraat 1
2007 – 2008 geen stratenvolleybal
2009 – 2012 Vaartweg 1
2013 Rijksweg 1
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