
 
 
 
 

 

Organisatie Doelgroepentoernooi 
 

In het kader van het WK Volleybal Vrouwen 2022 is het de wens vanuit de Nevobo dat in 
aanloop naar dit WK er in Nederland verschillende toernooien georganiseerd gaan worden, 
zodat we overal laten zien hoe leuk volleybal is! In dit document zijn tips & tricks en 
aandachtspunten te vinden om een gaaf toernooi te organiseren. 
 
Diverse verenigingen organiseren standaard al (voorbereidings)toernooien voor volleyballers 
en volleybalteams. Maar, het organiseren van toernooien voor andere doelgroepen is 
natuurlijk ook interessant en leuk voor een vereniging. Denk hierbij een buurtentoernooi, 
vriendengroeptoernooi of een bedrijventoernooi. Deze toernooien zorgen ervoor dat niet-
volleyballers ook in aanraking komen met volleybal. 
 
Organisatie 
Volleybalverenigingen kunnen heel goed de organisatie op zich nemen om vervolgens ook de 
link naar de vereniging te maken: ledenwerving. Eventueel kunnen ze een korte clinic 
voorafgaand (eigen invulling van de vereniging – ‘hoe moet je eigenlijk volleyballen’) óf na 
afloop (Start2Volley – een cursus van meerdere volleyballessen die op de vereniging gegeven 
worden – draaiboek volgt) aanbieden. Soms kan een sportbedrijf of kunnen 
buurtsportcoaches gevraagd worden om hierbij te ondersteunen. Ook zijn er 
leerlingen/studenten die (maatschappelijke) stages of opdrachten voor hun school/studie 
moeten doen die kunnen helpen bij het organiseren en uitvoeren van een toernooi. 
 
Bedrijventoernooi 
Bij een bedrijventoernooi is de koppeling met sponsoring natuurlijk ook makkelijk te maken. 
Bedrijven die al sponsor van de vereniging zijn bied je op deze manier een bedankje middels 
een toernooi en een gezellig netwerkmoment. Bedrijven die nog geen sponsor zijn kun je 
wellicht aan je binden na het toernooi. 
 
Opzet 

1. Maak een keuze voor het spelen van een toernooi overdag, op een avond of zelfs op 
meerdere momenten. Vaak wordt er gekozen voor een competitievrije zaterdag 
waarop een toernooi gespeeld wordt. Uiteraard kan er ook gekozen worden voor 
avonden. 
Bij het organiseren van een bedrijventoernooi (maar ook een toernooi voor een 
andere doelgroep) kun je er zelfs voor kiezen om dit op meerdere avonden te 
organiseren, zoals: 
 

Avond 1 – keuzeavond Voorrondes teams 1-20 

Avond 2 – keuzeavond  Voorrondes teams 21-40 

Finaleavond – verplichte avond Hier komt een groot deel van de teams uit de voorrondes 
terug om de (kruis)finales te spelen 

 



 
 
 
 

 

2. Maak een keuze voor welk toernooi je wilt gaan spelen: 
a. Zaalvolleybal – koudere periode, niet weersafhankelijk, grotere teams, wellicht 

eigen kantine en dus extra inkomsten. 
b. Beachvolleybal – zomerperiode, weersafhankelijk, zand is laagdrempelig, 

kleinere teams, horeca vaker via andere aanbieder. 
 
King of the Court 
Gebruik eventueel het King of Court principe wat zowel indoor als outdoor te gebruiken is. 
King of Court wordt gespeeld door vijf teams (eventueel vier tegelijkertijd. Het 
beachvolleybalveld wordt verdeeld in een winnaarskant en een uitdagerskant. Er wordt op 
tijd gespeeld met een afvalsysteem. Twee teams staan in het veld, de andere drie teams 
wachten langs de kant. Bij King of the Court gaat het erom aan de winnaarskant te komen en 
daar punten te scoren. Wie aan de winnaarskant een rally wint, krijgt een punt. Een team dat 
aan de uitdagerskant een rally wint, schuift door naar de winnaarskant. Het andere team 
verlaat het veld en sluit aan in de rij langs de kant. De eerste ploeg van die wachtrij komt erin 
aan de uitdagerskant. 
 
Door loting wordt bepaald welke twee teams beginnen. Elk team pakt een speelkaart en het 
team dat de hoogste kaart trekt (Koning bij de mannen en dan wel Vrouw bij de vrouwen) 
mag beginnen aan de winnaarskant, de 'Aas' begint aan de uitdagerskant. De overige drie 
teams beginnen in volgorde van de getrokken kaarten: Vrouw (bij de mannen)/Koning (bij de 
vrouwen), Boer, 10 (en eventueel 9). Elke rally begint met een opslag door het team aan de 
kant van de uitdagers. Teams bepalen zelf welke speler serveert. Een foute opslag betekent 
doorschuiven en aansluiten in de wachtrij, maar geen punt voor de winnaarskant. Het gaat 
erom zo lang mogelijk aan de winnaarskant te staan om zoveel mogelijk punten te verdienen. 
Het spel wordt op tijd gespeeld. Om de vaart in het spel te houden zitten er maximaal acht 
seconden tussen het einde van een rally en het begin van een volgende rally. 
 
Bij de officiële vorm wordt in drie ronden de winnaar bepaald. Het team met de laagste score 
aan het einde van elke ronde valt af. De eindstand van de eerste ronde bepaalt de volgorde 
van de tweede ronde. Dus de winnaar begint aan de winnaarskant, nummer 2 aan de 
uitdagerszijde, nummer 3 op de tweede serveerpositie en nummer vier daarachter in de rij. 
In de derde ronde, de finaleronde, wint het team dat als eerste 15 punten behaalt of dat de 
hoogste score heeft op het moment van de laatste zoemer. Wanneer de zoemer midden in 
een rally afgaat, wordt de rally uitgespeeld en is de wedstrijd daarna afgelopen. 
 

Meer weten over King of the Court? 
 

3. Tip om bij dit soort toernooien altijd te spelen volgens de normale 
indoorvolleybalregels, ook bij een beachvolleybaltoernooi. Deze simpele regels kent 
iedereen en zijn hanteerbaar voor iedereen. Officiële beachvolleybalregels zijn lang 
niet altijd bekend bij recreatieve volleyballers. 

https://www.kingofthecourt.com/game


 
 
 
 

 

4. Maak een keuze of er op twee niveaus gespeeld kan worden, prestatie en recreatief.  
Prestatie: team bestaat uit (meerdere) volleyballers,  
Recreatie: team bestaat overwegend uit spelers die niet/nauwelijks kunnen 
volleyballen (hier kan altijd wel een volleyballer tussen zitten).  
Laat teams zelf een (eerlijke) inschatting op welk niveau het team uit hoort te komen. 

 
Het is niet de bedoeling om deel te nemen met een volleybalbalteam, het is een 

buurtentoernooi waaraan je met buren/vrienden deel gaat nemen. 
 

5. Bepaal uit hoeveel spelers het team moet bestaan. Bij zaalvolleybal speel je met zes 
mensen in het veld, bij beachvolleybal kun je kiezen voor drie (prestatie/recreatie) of 
vier spelers (recreatie). 

6. Bepaal hoe de samenstelling man/vrouw moet zijn. Bijvoorbeeld: er moeten altijd 
twee vrouwen in het veld staan. 

7. Afmetingen beachvolleybalveld: 8x16 meter, nethoogte: 2,24m (dames hoogte), is 
voor recreatieve mixtoernooien een mooie hoogte. 

 
Wedstrijdschema’s 
Afhankelijk van het aantal velden, beschikbare tijd op deze velden en aantal deelnemers zal 
er een wedstrijdschema gemaakt worden. Dit kan prima door de aangesloten 
volleybalvereniging gedaan worden, maar voor het maken van zo’n schema hebben we ook 
voorbeelden beschikbaar die je kunt raadplegen. 
 

Raadpleeg wedstrijdschema’s  
 
Let wel dat hier tijden en sets bij vermeld staan, als voorbeeld.  
 

Probeer bij het maken van wedstrijdschema’s rekening te houden met de volgende punten: 

• Zorg dat elk team minstens 3/4 wedstrijden speelt. Maar plan niet de hele dag vol. 
Bedenk dat bedrijven vaak liever in de avond een toernooi spelen en niet op een 
zaterdag. 

• Zorg dat teams ook tijd hebben om gezellig even samen te komen, zorg dus voor 
pauzes. Kijk alleen dat deze pauzes niet te lang worden, dan haakt men af. 

• Laat wedstrijden rond de 20 minuten duren, eventueel halverwege een wissel van 
helft. 

• Laat teams elkaar tellen en de wedstrijd begeleiden. Begeleiden is wat anders dan een 
scheidsrechter zijn. Houd de sfeer op deze manier gemoedelijk, fair play. 

 
Wedstrijdschema King of the Court 

Voor King of Court geldt dat er een ander wedstrijdschema gehanteerd moet worden. 
Hier wordt standaard in drie ronden gespeeld, wat zou betekenen dat sommige teams slechts 
twee keer 15 minuten op het veld staan. Daarom zou een iets andere opzet ook een optie 

https://www.nevobo.nl/cms/download/6676/Wedstrijdschema%27s%20NBC.xlsx


 
 
 
 

 

zijn. Hieronder vind je een voorbeeld, welke je aan kunt passen, afhankelijk van de situatie; 
aantal teams/velden/tijd. 
 
Voorbeeld met 15 teams: 

Voorronde 
waarbij je tot 
een ranking 
komt na 15 
minuten spelen 

Kruisronde waarbij je 
tot een ranking komt 
na 15 minuten 
spelen 

Tussenronde waarbij na 15 
minuten de nummers 5 
afvallen 

Finaleronde waarbij het 
team wint dat het eerst 
15 punten heeft 

3 poules van 5 
teams 

Nummers 1 en 2 
gaan spelen in 1 
poule (A) van 6 
teams 
 

Nrs 1 t/m 5: 
Finalepoule (D) voor 
finaleronde 
 

Nrs 1 t/m 4 poule (D): 
Finale, plekken 1 t/m 4 
Afvaller poule (D) is 
geëindigd op plek 5 

Nummers 3, 4 en 5 
gaan gemixt spelen 
in 2 poules, 1 met 4 
teams (B), 1 met 5 
teams (C) 

Na de kruisronde wordt de 
nr 6 van poule (A) 
toegevoegd aan poule (E) 
samen met de nummers 1 
en 2 van poules (B) en (C).  
 
De nummers 3, 4 en 
nummer 5 van poules (B) en 
(C) worden samengevoegd 
in poule F. 

Nrs 1 t/m 4 poule (E): 
Plekken 6 t/m 9 
Afvaller poule (E) is 
geëindigd op plek 10. 
 
 
Nrs 1 t/m 4 poule F: 
Plekken 11 t/m 14 
Afvaller poule (F) is 
geëindigd op plek 15. 

 
 
Spelregels/omgangsregels 
Hieronder enkele punten die mede moeten bijdragen aan de spelvreugde van de teams: 

• Fair play is het allerbelangrijkste.  

• Ondersteun je spelbegeleider in het maken van beslissingen (geef toe dat je de bal 
hebt aangeraakt of dat deze in of uit is). 

• Wees vanwege de veiligheid extra alert op acties bij het net, leg het spel stil als 
spelers te ver onder het net doorkomen met hun voeten of erg in het net hangen. 

• Smashen mag, maar houd het leuk! 
 
Promotie en inschrijving 
De werkgroep/organisatie kan zelf kiezen voor de vorm van aanmeldingen. Een handige tool 
is bijvoorbeeld Google Forms. Via onze tool Clubdesigns kunnen er posters en social post 
gemaakt worden om het toernooi te promoten. 
 

Ga naar Clubdesigns! 

 

https://volleybal.clubdesigns.nl/


 
 
 
 

 

Als bijlage is een voorbeelduitnodiging toegevoegd die gebruikt kan worden om de teams aan 
te schrijven. 
 
Bedenk zelf wat een reëel bedrag is om de deelnemende teams te vragen. Voor bedrijven kan 
dit een stuk hoger liggen dan voor andere doelgroepen. Vaak is het zo dat bedrijven een 
potje hebben voor de vitaliteit van de werknemers waar ze dergelijke uitjes uit kunnen 
betalen. Wanneer je inschrijving inclusief consumptiebonnen/muntjes maakt is dit 
aantrekkelijk voor de deelnemers maar ook voor de aangesloten ondernemer en/of 
organiserende partij. 
 
Benodigdheden 
Buiten de noodzakelijke materialen als velden en ballen moet je ook denken aan de volgende 
benodigdheden voor een toernooi: 

• Wedstrijdbriefjes, telborden en eventueel fluitjes. 

• Benodigdheden voor maken van standen/verwerken van uitslagen. 

• Geluidsinstallatie en muziek. 

• Tijdwaarneming, vooral bij King of Court is het leuk als deze te zien is voor de 
spelende teams. 

• Aankleding. Voor dit jaar kan dat mooi in WK-stijl. Elke vereniging heeft de mogelijk 
om een gratis WK-doek voor de club te bestellen. Daarnaast kunnen er ook andere 
materialen door verenigingen besteld worden via hetzelfde bestelplatform. 

 
Ga naar WK Volleybalshop 

 

• Prijzen. Denk hierbij aan een wisselbokaal en munten of ga de lokale ondernemers af 
of zij prijzen beschikbaar willen stellen. 

• Horecamogelijkheden. Probeer een deal met de horecaondernemer te maken om 
hier als vereniging iets aan over te houden voor de clubkas.  

http://www.wkvolleybal.shop/


 
 
 
 

 

Bijlage 1: Opzet uitnodiging 1 
 
Doe mee met hét bedrijfsbeachvolleybaltoernooi van 2022! 

 

Dit jaar wordt voor het eerst een beachvolleybaltoernooi voor bedrijven door <vereniging> 

georganiseerd! 

Dit toernooi wordt gespeeld tussen <dorp/gemeente) bedrijven op <datum(s)> op <locatie>.  

 

Hoe werkt het bedrijfsbeachvolleybaltoernooi van <vereniging>? 

Op <datums> strijden teams van verschillende bedrijven in de voorrondes tegen elkaar. Op 

<datum> strijden de finalisten om de titel. De wedstrijden worden gespeeld tussen <tijd> bij 

<locatie>. Daarna is het tijd voor een borrel op het terras met op de finaleavond een 

verrassing voor alle deelnemers aan het toernooi! 

Er wordt op twee niveaus wordt gespeeld: teams die bestaan uit geoefende volleyballers 

(prestatie) en teams die bestaan uit spelers die  niet/nauwelijks volleyballen (recreatie). 

 

Schrijf jouw team nu in! 

De kosten voor deelname bedrijven €100,- per team. Per team kan je maximaal 4 personen 

opgeven. Er wordt met 3 personen in het veld gespeeld.  

Goed om te weten: je team wordt ingedeeld op de dinsdag óf woensdag waarvoor je een 

voorkeur kunt opgeven, op donderdag spelen de finalisten de finalepoules. Je kunt natuurlijk 

meerdere teams per bedrijf inschrijven! 

 

Wil jij de zomer sportief en gezellig beginnen en heb je al een dreamteam in gedachten? Zet 

<datum> dan in je agenda en schrijf je in via <deze link>! 

Je dreamteam aanmelden kan tot <16 juni 2019>. 

 

Heb je nog vragen? Mail dan naar <mail>. 

 

P.S. Training nodig? 

In juni kan je meedoen aan een clinic door <ons dames 1/heren 1>. De kosten 

hiervoor zijn €50,- per team. Je kan je hiervoor aanmelden bij <mail>. 

 

Wij zien je graag <datum>! 

 

Sportieve groet, 

<vereniging> 
 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

Bijlage 2: Opzet uitnodiging 2 
 
Sportieve straten en/of buurten van <Gemeente> opgelet! Dit jaar organiseren we de eerste 
editie van het <Gemeente> Buurtenkampioenschap Volleybal. 
 

Buurtenkampioenschap Volleybal, doe jij mee? 

Dit najaar vindt het WK Volleybal Vrouwen in Gelderland plaats. In totaal zijn 24 teams 
verspreid over Gelderland ondergebracht in diverse gemeenten. In onze gemeente zijn de 
dames uit <land> ondergebracht. Om onze gemeente in de WK-sfeer te krijgen organiseren 
we voor alle sportievelingen in de straten en/of buurten een Buurtenkampioenschap 
Volleybal. 
 
<Spelregels/omgangsregels van je toernooi toevoegen! Zoals teamgrootte etc.> 

 
Wanneer en waar? 

Op zaterdag <datum> kunnen straten en/of buurten uit <Gemeente> de strijd met elkaar 
aangaan. En hiervoor hoef je echt geen volleybalervaring te hebben, iedereen kan meedoen! 

  
Het toernooi vindt plaats op <locatie> in <plaats> tussen <tijd en tijd>. Na de voorrondes 
worden er finales gespeeld en mag één team zich Kampioen van <plaats> noemen! Om de 
dag goed af te sluiten, is er tijd voor een welverdiend hapje en drankje.  
  
Enthousiast? Dan zien we de aanmelding <verwijzen naar aanmeldlink> voor jou en je team 
vanuit jouw straat en/of buurt graag tegemoet! 
 

Kosten deelname 
De kosten voor deelname bedragen <€?> per team. Hiervoor krijg je een <parkeerkaart, 
enkele consumptiemunten en een gezellige, sportieve dag>! 
 
Meld je snel aan met je team! 

Wil jij de zomer sportief en gezellig beginnen en heb je al een dreamteam in gedachten? Pak 
dan je agenda erbij en schrijf je in! Doe dit uiterlijk voor <datum>, want vol=vol. 
 
Heb je nog vragen? Laat het ons weten door een e-mail te sturen naar <e-mailadres>. 
 

Meld je snel aan! <verwijzen naar aanmeldlink> 
 

 

  


