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Voorwoord
Welkom bij V.C. Riethoven!
Beste deelnemers, ouders, leerkrachten en andere supporters!
Wat leuk dat jullie interesse hebben in het Smash Volleybal toernooi. We zijn blij dat we deze
leuke actieve en uitdagende manier van volleybal onder de aandacht mogen brengen.
Vanuit ons enthousiasme voor de sport en het maatschappelijk belang dat ieder kind moet
kunnen bewegen, organiseren wij een Smashbal toernooi voor alle kinderen uit de
bovenbouw van het basisonderwijs.
Smashbal is een nieuw uitdagend volleybalspel waarbij rennen, springen, duiken, vangen, maar
vooral de smash centraal staat. Wij hopen op een erg leuk toernooi en zien jullie graag
woensdag 15 juni in sporthal De Kemphaan in Riethoven om mee te doen of aan te moedigen.
Tot dan!
Martin Meijer (hoofdtrainer VC Riethoven)

wedstrijdvorm

SPELregels
			

groep 5/6				

groep 7/8

Korte speluitleg		

Je speelt het spel 2 tegen 2.
De bal mag na 1 keer stuiteren
gevangen worden. De speler die de
bal vangt, mag naar het net lopen
en de bal weer terug gooien.

Je speelt het spel 2 tegen 2.
De bal mag na 1 keer stuiteren
gevangen worden. Er mag NIET
gelopen worden met de bal. De bal
wordt overgegooid naar de andere
speler die de bal MOET vangen en
dan over het net smasht.

Opslag

Boven- of onderhandse smash van
+/- 3 meter van het net.

Boven- of onderhandse smash van
+/- 3 meter van het net.

Netfout

Als een speler het net raakt heeft
de tegenstander een punt.

Als een speler het net raakt heeft
de tegenstander een punt.

Niet gevangen

De bal wordt na 1 keer stuiteren
niet gevangen.

De bal wordt na 1 keer stuiteren
niet gevangen.

Bal uit

De bal stuitert de eerste keer
naast de lijnen.

De bal stuitert de eerste keer
naast de lijnen.

Lopen

Als de speler loopt met de bal,
heeft de tegenstander een punt
(springen mag wel als de bal
gesmasht wordt)

Bal over het net
gooien

Als je per ongeluk/expres de
bal over het net gooit, heeft de
tegenstander een punt.

Als je per ongeluk/expres de
bal over het net gooit, heeft de
tegenstander een punt.

Twijfel

Bij twijfel wordt de bal opnieuw
gespeeld. De bal wordt weer in het
spel gebracht door middel van een
opslag.

Bij twijfel wordt de bal opnieuw
gespeeld. De bal wordt weer in het
spel gebracht door middel van een
opslag.

handige links
Wil je als deelnemer, klas, gymdocent of ouder nu zelf oefenen voor het smashbal toernooi?
Hieronder vind je een paar handige links met eventuele oefeningen, spelletjes
en activiteiten die je kan doen.

SMASH! Lesboek BO (nevobo.nl)
> Speciaal voor de gymdocent tijdens de gymles
SMASH!_Spellenboekje (nevobo.nl)
> Voor tijdens de pauze of na schooltijd buiten

aandachtspunten
Aanmeldingen graag voor vrijdag 10 juni doormailen naar h.tielemans@bergeijk.nl
De wedstrijden worden geteld door de leerlingen zelf. Bij onduidelijkheid wordt het punt opnieuw
gespeeld. > Blijft het onduidelijk, dan kan er assistentie komen van de wedstrijdleiding.
Het toernooi start om 14:00 uur. Graag alle teams aanwezig om 13:45 uur en graag vooraf
melden bij de wedstrijdtafel.
Het toernooi is +/- 16:45 uur afgelopen.
Niet eten en drinken in zaal
V.C. Riethoven is niet verantwoordelijk voor het verlies, kwijtraken van kleding of andere
waardevolle spullen.
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