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Logo \ algemeen
De logo’s van Eredivisie Volleybal zijn gebaseerd op het
nieuwe logo van de Nevobo. Dit kenmerkt zich door de
ronde vormen van de letters die in de basis uit perfecte
cirkels bestaan.

De logo’s worden op wit gepresenteerd in een blauw
of roze kleurverloop en op elke andere gekleurde
achtergrond in het wit. Om duidelijk te maken dat het
om de eredivisie van volleybal gaat, nemen we het
woord “Volleybal” mee in de ondertitel, samen met de
tekst “Heren” of “Dames”.
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Logo \ heren
Voor het logo van Eredivisie Volleybal Heren kiezen we
voor donkerblauwe kleurverlopen en voegen we er de
tekst “Volleybal Heren” aan toe.
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Logo \ dames
Voor het logo van Eredivisie Volleybal Dames kiezen we
voor zachte magenta kleurverlopen en voegen we er de
tekst “Volleybal Dames” aan toe.
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Achtergrond \ heren
De achtergronden kenmerken zich door de harde
en driehoekige vormen die we gebruikt hebben in
combinatie met verschillende kleurverlopen.
De lijnen benadrukken de “harde” strijd die gevoerd
wordt op het volleybalveld. De lijnen en driehoeken

zijn ontstaan vanuit de “spelers” op het veld, die de
bal overspelen aan elkaar. In elke achtergrond maken
we altijd gebruik van 8 vormen/driehoeken. In onze
optiek een evenwichtig getal waarmee we het grafisch
interessant houden zonder de rust van het beeld te
verliezen.

7
Eredivisie Huisstijlhandboek

Achtergrond \ dames
De achtergronden kenmerken zich door de harde
en driehoekige vormen die we gebruikt hebben in
combinatie met verschillende kleurverlopen.
De lijnen benadrukken de “harde” strijd die gevoerd
wordt op het volleybalveld. De lijnen en driehoeken

zijn ontstaan vanuit de “spelers” op het veld, die de
bal overspelen aan elkaar. In elke achtergrond maken
we altijd gebruik van 8 vormen/driehoeken. In onze
optiek een evenwichtig getal waarmee we het grafisch
interessant houden zonder de rust van het beeld te
verliezen.
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Achtergrond \ algemeen
Omdat we in de opmaak niet alleen maar blauwe of
magenta achtergronden willen gebruiken, maar ook
een wat luchtiger gevoel willen creëren, hebben we ook
een lichtgrijze grafische achtergrond gemaakt om die
in verschillende uitingen te kunnen gebruiken.

Naast de achtergrond op deze pagina, die volledig is
opgevuld uit driehoekige vormen, hebben we de reeds
gemaakte achtergronden ook omgezet in lichtgrijze
varianten.
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Illustratie \ algemeen
We gebruiken 2 verschillende illustraties van spelers
voor de huisstijl van de Eredivisie.
Qua vormen en acties houden we het volgende aan:
• Zaalvolleybal man – smashend
• Zaalvolleybal vrouw – smashend
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Kleur \ heren
We gebruiken slechts 2 kleuren (te weten donkerblauw
en een lichtere blauw tint) én wit in de communicatie
van de Eredivisie Heren. We gebruiken geen zwart; in
plaats daarvan gebruiken we de donkerblauwe kleur.

In de achtergronden worden de donkere en lichte
kleuren gecombineerd tot een kleurverloop. Mocht
je die moeten namaken zie je hieronder hoe deze is
opgebouwd.

Donkerblauw

Lichtblauw

Wit

C100 M85 Y27 K12
R0 G60 B120

C93 M66 Y2 K0
R15 G95 B170

C0 M0 Y0 K0
R255 G255 B255
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Lichtblauw
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Donkerblauw

Kleur \ dames
We gebruiken slechts 2 kleuren (te weten donkerroze
en een lichtere roze tint) én wit in de communicatie
van de Eredivisie Dames. We gebruiken geen zwart; in
plaats daarvan gebruiken we de donkerroze kleur.

In de achtergronden worden de donkere en lichte
kleuren gecombineerd tot een kleurverloop. Mocht
je die moeten namaken zie je hieronder hoe deze is
opgebouwd.

Donkerroze

Lichtroze

Wit

C23 M100 Y55 K9
R180 G20 B80

C0 M92 Y35 K0
R240 G55 B110

C0 M0 Y0 K0
R255 G255 B255
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Lichtroze
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Donkerroze

Typografie \ algemeen
Voor zowel de leesbaarheid als esthetiek gebruiken wij
het lettertype Geogrotesque in verschillende groottes
en diktes.

VOLLEYBAL HEREN
Light

Regular

Medium

SemiBold

Bold
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2.

Drukwerk
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Logobalk \ eredivisie huisstijl
Er is een standaard logobalk van de Eredivisie waarin
de clubs aan de linkerkant hun eigen partners en
sponsoren kunnen toevoegen. De rechterkant van de
logobalk is bedoeld voor de sponsoren van de Eredivisie
en voor de Nevobo. Voor het jaar 2017/2018 geldt
dat de bovenste logobalk die hieronder is afgebeeld
gebruikt zal worden. Mocht er een sponsor van de
Eredivisie zijn, dan zal de de onderste logobalk gebruikt

gaan worden. De Nevobo en sponsor van de Eredivisie
nemen samen maximaal 30% van de ruimte van de
logobalk in.
De Nevobo krijgt een nieuwe huisstijl en uiterlijk 4
september 2017 zal dit logo naar de Eredivisie clubs
worden gestuurd om mee te nemen in de Eredivisie
uitingen.
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Flyer A5 en Poster A3 \ algemeen
De opmaak van de flyer en poster kan op twee
manieren ingevuld worden; volledig in de huisstijl van
de eredivisie, óf in de huisstijl van de clubs zelf met
daaraan toegevoegd een element van de huisstijl van
de eredivisie.
In onderstaande voorbeelden is uitgegaan van de
huisstijl van de clubs zelf, met als toegevoegde huisstijl

VOLLEYBAL DAMES

elementen van de eredivisie:
• de balk bovenaan met het logo van de eredivisie.
• de logobalk onderaan.
De Nevobo en (toekomstige) sponsor van de Eredivisie
nemen samen maximaal 30% van de ruimte van de
logobalk in. Tot er een sponsor is, plaatsen we alleen
het (nieuwe) logo van de Nevobo.

VOLLEYBAL HEREN

VOLLEYBAL DAMES
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RUIMTE VOOR
CLUB UITING

RUIMTE VOOR
CLUB UITING
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Nevobo logo
komt
uiterlijk op
04-09-2017

VOLLEYBAL HEREN

Nevobo logo
komt
uiterlijk op
04-09-2017

RUIMTE VOOR
CLUB UITING

Nevobo logo
komt
uiterlijk op
04-09-2017

Nevobo logo
komt
uiterlijk op
04-09-2017

Flyer A5 en Poster A3 \ eredivisie huisstijl
Wanneer clubs liever kiezen voor een poster of flyer
waarin de eredivisie huisstijl leading is, kunnen de
onderstaande varianten gebruikt worden. We kiezen
hierin voor een strakke header en genoeg ruimte

voor fotografie hier direct onder. Clubs kunnen hun
eigen fotografie integreren. Daarnaast kan de club zelf
de wedstrijdinformatie toevoegen en de logobalk vullen
met de clublogo’s.

VOLLEYBAL HEREN

VOLLEYBAL DAMES

RUIMTE VOOR FOTO

RUIMTE VOOR FOTO
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TEAM 1
TEAM 2
ENTREE
Volwassenen / € prijs
Jeugd t/m 16 jaar / € prijs
Eventueel extra opmerking en vermelding
website, kaartverkoop, info.

TEAM 1
TEAM 2
SOORT WEDSTRIJD
Datum
Tijd / Locatie

Nevobo logo
komt
uiterlijk op
04-09-2017

ENTREE
Volwassenen / € prijs
Jeugd t/m 16 jaar / € prijs
Eventueel extra opmerking en vermelding
website, kaartverkoop, info.

SOORT WEDSTRIJD
Datum
Tijd / Locatie

Nevobo logo
komt
uiterlijk op
04-09-2017

Backdrop \ eredivisie huisstijl heren
De backdrop van de Eredivisie is volledig in de huisstijl
van de Eredivisie. In het midden bovenin kan de club
haar clublogo toevoegen. Aan de rechterkant komt
vanaf 4 september 2017 het nieuwe Nevobo logo te
staan.

Houd er bij het bestellen van de backdrop rekening mee
dat deze op een later moment andere inhoud kan gaan
bevatten. Het is verstandig een backdrop te bestellen
waarop later d.m.v. stickers aanpassingen gedaan kunnen
worden.

In het seizoen 2017/2018 komen er alleen logo’s van
sponsoren van de club op. In een volgend seizoen is het
wel mogelijk dat er een sponsor van de Eredivisie op
de backdrop komt te staan, dan wordt de rechterversie
(zie hieronder) gebruikt. Op de plek waar nu ‘centraal’
staat komt dan het logo van de Eredivisie sponsor.

De backdrop dient, voor deze geproduceerd wordt, ter
goedkeuring aan de Nevobo te worden gestuurd. Graag
opsturen naar Janine Pleizier (janine.pleizier@nevobo.nl).

VOLLEYBAL HEREN

Clublogo

Nevobo logo komt
uiterlijk op 04-09-2017

Clublogo

VOLLEYBAL HEREN

Centraal

Centraal

Centraal

Centraal

Centraal

Centraal
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Centraal

Centraal

Centraal

Centraal

Centraal

Centraal

Nevobo logo komt
uiterlijk op 04-09-2017

Centraal

Centraal

Centraal

Centraal
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Backdrop \ eredivisie huisstijl dames
De backdrop van de Eredivisie is volledig in de huisstijl
van de Eredivisie. In het midden bovenin kan de club
haar clublogo toevoegen. Aan de rechterkant komt
vanaf 4 september 2017 het nieuwe Nevobo logo te
staan.

Houd er bij het bestellen van de backdrop rekening mee
dat deze op een later moment andere inhoud kan gaan
bevatten. Het is verstandig een backdrop te bestellen
waarop later d.m.v. stickers aanpassingen gedaan kunnen
worden.

In het seizoen 2017/2018 komen er alleen logo’s van
sponsoren van de club op. In een volgend seizoen is het
wel mogelijk dat er een sponsor van de Eredivisie op
de backdrop komt te staan, dan wordt de rechterversie
(zie hieronder) gebruikt. Op de plek waar nu ‘centraal’
staat komt dan het logo van de Eredivisie sponsor.

De backdrop dient, voor deze geproduceerd wordt, ter
goedkeuring aan de Nevobo te worden gestuurd. Graag
opsturen naar Janine Pleizier (janine.pleizier@nevobo.nl).

VOLLEYBAL DAMES

Clublogo

Nevobo logo komt
uiterlijk op 04-09-2017

Clublogo

VOLLEYBAL DAMES

Centraal

Centraal

Centraal

Centraal

Centraal

Centraal

20

Centraal

Centraal

Centraal

Centraal

Centraal

Centraal

Nevobo logo komt
uiterlijk op 04-09-2017

Centraal

Centraal

Centraal

Centraal
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Klapper \ eredivisie huisstijl
De ene zijde van de klapper is volledig in de huisstijl
van de Eredivisie. Dit is de zijde waar ook ‘block’ op
staat. De andere zijde is volledig door de club te
vullen met gegevens van spelers, sponsoren of als

handtekeningenkaart te gebruiken. Er zijn 2 opties voor
de achterzijde, de ene is met een gekleude rand en
lichte binnenkant en de andere is volledig in kleur.

Achterzijde optie 1

voorzijde

BL CK
VOLLEYBAL DAMES
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BL CK
VOLLEYBAL HEREN

Achterzijde optie 2

E-ticket \ eredivisie huisstijl dames
De header van het e-ticket is volledig in de huisstijl van
de Eredivisie. De club kan hier haar clublogo op zetten
en de gegevens per wedstrijd aanpassen. Onder de
header is ruimte voor een scancode. Daaronder kan de
logobalk gevuld worden met sponsoren van de club.
Daaronder is eventueel ruimte om een disclaimer neer
te zetten.

Optie 1

Er zijn 3 opties voor het e-ticket. Bij de eerste kan het
clublogo (eps bestand) op de gekleurde achtergrond
rechtsonder geplaatst worden. Indien dit niet mooi
wordt, graag optie 2 gebruiken. Optie 3 alleen gebruiken
indien het logo een witte achtergrond heeft.

Optie 2
VOLLEYBAL DAMES

Optie 3
VOLLEYBAL DAMES

VOLLEYBAL DAMES

TEAM 1
TEAM 2

TEAM 1
TEAM 2

TEAM 1
TEAM 2

SOORT WEDSTRIJD
Datum
Tijd / Locatie

SOORT WEDSTRIJD
Datum
Tijd / Locatie

SOORT WEDSTRIJD
Datum
Tijd / Locatie
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Ruimte voor Scancode
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Nevobo logo
komt
uiterlijk op
04-09-2017

Ruimte voor Scancode

Nevobo logo
komt
uiterlijk op
04-09-2017

Nevobo logo
komt
uiterlijk op
04-09-2017

E-ticket \ eredivisie huisstijl heren
De header van het e-ticket is volledig in de huisstijl van
de Eredivisie. De club kan hier haar clublogo op zetten
en de gegevens per wedstrijd aanpassen. Onder de
header is ruimte voor een scancode. Daaronder kan de
logobalk gevuld worden met sponsoren van de club.
Daaronder is eventueel ruimte om een disclaimer neer
te zetten.

Optie 1

Er zijn 3 opties voor het e-ticket. Bij de eerste kan het
clublogo (eps bestand) op de gekleurde achtergrond
rechtsonder geplaatst worden. Indien dit niet mooi
wordt, graag optie 2 gebruiken. Optie 3 alleen gebruiken
indien het logo een witte achtergrond heeft.

Optie 2
VOLLEYBAL HEREN

Optie 3
VOLLEYBAL HEREN

VOLLEYBAL HEREN

TEAM 1
TEAM 2

TEAM 1
TEAM 2

TEAM 1
TEAM 2

SOORT WEDSTRIJD
Datum
Tijd / Locatie

SOORT WEDSTRIJD
Datum
Tijd / Locatie

SOORT WEDSTRIJD
Datum
Tijd / Locatie
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Ruimte voor Scancode

Ruimte voor Scancode

Nevobo logo
komt
uiterlijk op
04-09-2017

Ruimte voor Scancode

Nevobo logo
komt
uiterlijk op
04-09-2017

Nevobo logo
komt
uiterlijk op
04-09-2017

Programmaboekje \ algemeen
In onderstaande voorbeelden is uitgegaan van de
huisstijl van de clubs zelf, met als toegevoegde huisstijl
elementen van de eredivisie: de balk bovenaan met het
logo van de eredivisie. Deze dient op de voorzijde van
het programmboekje geplaatst te worden.

De opmaak van het programmaboekje kan op twee
manieren ingevuld worden; volledig in de huisstijl van
de eredivisie óf in de huisstijl van de clubs zelf met
daaraan toegevoegd een element van de huisstijl van
de eredivisie.

PROGRAMMA
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VOLLEYBAL DAMES

PROGRAMMA

RUIMTE VOOR
CLUB UITING

VOLLEYBAL HEREN
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Programmaboekje \ Eredivisie huisstijl | Dames
het speelschema, ruimte voor een advertentie, een
pagina voor een artikel en een achterkant.
De club kan een keuze maken welke pagina’s zij in hun
programmaboekje willen hebben.

Selectie 2017 / 2018

VOLLEYBAL DAMES

pasfoto

Wedstrijdschema

pasfoto

pasfoto

nr

nr

nr

nr

Geb:
Lengte:
Positie:

Geb:
Lengte:
Positie:

Geb:
Lengte:
Positie:

Geb:
Lengte:
Positie:

Naam

RUIMTE VOOR FOTO

pasfoto

pasfoto

Naam

pasfoto

Naam

Naam

pasfoto

pasfoto

Wedstrijd

00:00

Team 1

Team 2

0-0

00-00-0000

00:00

Team 1

Team 2

0-0

00-00-0000

00:00

Team 1

Team 2

0-0

00-00-0000

00:00

Team 1

Team 2

0-0

00-00-0000

00:00

Team 1

Team 2

0-0

00-00-0000

00:00

Team 1

Team 2

0-0

00-00-0000

00:00

Team 1

Team 2

0-0

nr

nr

nr

Naam

00-00-0000

00:00

Team 1

Team 2

0-0

Geb:
Lengte:
Positie:

Geb:
Lengte:
Positie:

Geb:
Lengte:
Positie:

Geb:
Lengte:
Positie:

00-00-0000

00:00

Team 1

Team 2

0-0

00-00-0000

00:00

Team 1

Team 2

0-0

00-00-0000

00:00

Team 1

Team 2

0-0

00-00-0000

00:00

Team 1

Team 2

0-0

00-00-0000

00:00

Team 1

Team 2

0-0

pasfoto

Naam

pasfoto

Naam

pasfoto

pasfoto
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SOORT WEDSTRIJD
Datum
Tijd/Locatie

Tijd

00-00-0000

nr

Naam

TEAM1
TEAM 2

Datum

nr

nr

nr

nr

Naam

Naam

Naam

Naam

Geb:
Lengte:
Positie:

Geb:
Lengte:
Positie:

Geb:
Lengte:
Positie:

Geb:
Lengte:
Positie:
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Programmaboekje

Wanneer clubs liever kiezen voor een programmaboekje
waarin de eredivisie huisstijl leading is, kan de
onderstraande opzet gebruikt worden. Er is een
voorkant, een pagina met teaminfo, een pagina voor

CLUBLOGO

CLUBLOGO
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Titel
VOLLEYBAL DAMES

Ruimte voor tekst
Grijze vak hiernaast is bedoeld voor foto

5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros
et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

RUIMTE VOOR FOTO

Programmaboekje
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RUIMTE VOOR
ADVERTENTIE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis
at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

CLUBLOGO

Programmaboekje \ Eredivisie huisstijl | Heren
het speelschema, ruimte voor een advertentie, een
pagina voor een artikel en een achterkant.
De club kan een keuze maken welke pagina’s zij in hun
programmaboekje willen hebben.

Selectie 2017 / 2018

VOLLEYBAL DAMES

pasfoto

Wedstrijdschema

pasfoto

pasfoto

nr

nr

nr

nr
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Positie:
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Team 2
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00-00-0000

00:00
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Team 2

0-0

00-00-0000

00:00
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Team 2

0-0

00-00-0000

00:00
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0-0

00-00-0000

00:00
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0-0
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00:00

Team 1
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0-0

nr
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Naam

00-00-0000

00:00
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Lengte:
Positie:
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Positie:
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Lengte:
Positie:
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00:00
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Team 2

0-0

00-00-0000

00:00
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0-0

00-00-0000
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00:00
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pasfoto
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Programmaboekje

SOORT WEDSTRIJD
Datum
Tijd/Locatie

Tijd

00-00-0000

nr

Naam

TEAM1
TEAM 2

Datum

nr

nr

nr

nr

Naam

Naam

Naam

Naam

Geb:
Lengte:
Positie:

Geb:
Lengte:
Positie:

Geb:
Lengte:
Positie:

Geb:
Lengte:
Positie:
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PROGRAMMA

Programmaboekje

Wanneer clubs liever kiezen voor een programmaboekje
waarin de eredivisie huisstijl leading is, kan de
onderstraande opzet gebruikt worden. Er is een
voorkant, een pagina met teaminfo, een pagina voor

CLUBLOGO

CLUBLOGO
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Titel
VOLLEYBAL DAMES

Ruimte voor tekst
Grijze vak hiernaast is bedoeld voor foto

5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros
et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

RUIMTE VOOR FOTO

Programmaboekje
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RUIMTE VOOR
ADVERTENTIE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis
at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

CLUBLOGO

Vlaggen \ eredivisie huisstijl dames

VOLLEYBAL DAMES

Baniervlag 300 x 100 cm

Er zijn drie verschillende formaten van vlaggen/
banieren in de Eredivisie huisstijl.

VOLLEYBAL DAMES

Vlag 300 x 200 cm

VOLLEYBAL DAMES

Vlag 225 x 150 cm
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Vlaggen \ eredivisie huisstijl heren

VOLLEYBAL HEREN

Baniervlag 300 x 100 cm

Er zijn drie verschillende formaten van vlaggen/
banieren in de Eredivisie huisstijl.

VOLLEYBAL HEREN

Vlag 300 x 200 cm

VOLLEYBAL HEREN

Vlag 225 x 150 cm
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Boarding \ eredivisie huisstijl
Het boardingbord voor de Eredivisie heeft een afmeting
van 300 x 100 cm. Indien anders gewenst, dient dit
voorgelegd te worden.

VOLLEYBAL DAMES
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VOLLEYBAL HEREN

Vloersticker \ eredivisie huisstijl
De vloersticker van de Eredivisie heeft een afmeting
van 340 x 100 cm. Op de sticker staat het logo van
de Eredivisie in het wit. Hieronder is de vloersticker
afgbeeld op een zwarte achtergrond, welke niet gedrukt
moet worden.

VOLLEYBAL DAMES
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VOLLEYBAL HEREN

Einde

