Prima Donna Kaas Huizen
BEDRIJVEN VOLLEYBALTOERNOOI
Vrijdag 24 mei 2019

Prima Donna Kaas Arena
Korenwolf 35

1273 ND Huizen

Welkom,
Namens het Bestuur en Dames 1 van Volleybalvereniging Huizen heten wij je van
harte welkom op ons Prima Donna Kaas Bedrijventoernooi. Ook dit jaar mogen
wij weer een groot aantal teams verwelkomen. Een teken dat de volleybalsport
zich prima leent voor een sportevenement op bedrijfsniveau.
Twaalf teams zullen dit jaar op twee verschillende niveaus op een sportieve
wijze gaan uitvechten wie de felbegeerde bokalen mee naar huis mag nemen.
Rangen en titels binnen een bedrijf doen er niet toe. Allemaal hebben we één
doel: plezier maken!
Wij hopen, en gaan er stiekem er al een beetje vanuit, dat jullie een
grandioze avond tegemoet gaan. Misschien kom je er wel achter dat
volleybal toch wel een hele leuke sport is. Nog eens vaker doen dan?
Bij Volleybalvereniging Huizen kun je voor ieder gewenst niveau terecht;
competitie en recreatief. Voor contactpersonen en bijbehorende
telefoonnummers verwijzen wij je graag naar onze website
www.primadonnakaashuizen.nl deze site is beslist een bezoekje waard.

Wij wensen jullie veel plezier!
Volleybalvereniging Huizen

Winnaars van het Bedrijventoernooi van Volleybalvereniging Huizen:

Maturo League

2001
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Bakkerij Kruijmer
Bakkerij Kruijmer
Quest
MTC
DRI3
Zig Websoftware
Zig Websoftware
Zig Websoftware
EMT
Beishuizen Maatwerk
HaRo Consultancy
Zig Websoftware
Koster de Joode
HaRo Consultancy
Zig Websoftware

Leggero League

2001
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
20182

ASP4all
Givaudan 3
Plaza Telecom
EMT
SAS Institute
Vreeswijk en Koebrugge
MTC Huizen
Vreeswijk & Koebrugge
Teeuwissen

Volleybalvereniging Huizen, smashing in ’t Gooi !

Wedstrijdschema
Tijd

Veld 1

Veld 2

19.00-19.10

Teeuwissen 1 – SAS 1
SCHEIDS: Lentink 3

19.15-19.25

Lentink 3 – VK team
SCHEIDS: Rebel
Rebel – Werkenbijzig.nl
SCHEIDS: Lentink 2
Lentink 2- SAS
SCHEIDS: Vandersterre

Lentink 2 - Langterm
Risicobeheer
SCHEIDS: Teeuwissen 2
Teeuwissen 2-Vandersterre
SCHEIDS: Lentink 1
Zig 1- Lentink 1
SCHEIDS: Teeuwissen 1
Teeuwissen 1- Langterm
Risicobeheer
SCHEIDS: VK team
VK team – Teeuwissen 2
SCHEIDS: Zig1
Zig 1 – Rebel
SCHEIDS: Teeuwissen 1

19.30-19.40
19.45-19.55

20.00-20.10
20.15-20.25

20.30-20.40
20.45-20.55
21.00-21.10

PAUZE
21.20-21.30

21.35-21.45

21.50-22.00

PAUZE
22.10-22.20

Vandersterre - Lentink 3
SCHEIDS: Werkenbijzig.nl
Lentink 1 – Werkenbijzig.nl
SCHEIDS: Langeterm
Risicobeheer
SAS – Langterm Risicobeheer
SCHEIDS: Lentink 3
VK team - Vandersterre
SCHEIDS: Rebel
Rebel – Lentink 1
SCHEIDS: SAS
PAUZE
Nr 1 Leggero A – Nr 2 Leggero B
SCHEIDS: NADER TE
BEPALEN
Nr 1 Maturo – Nr 4 Maturo
SCHEIDS: NADER TE
BEPALEN
Nr 3 Leggero A – Nr 4 Leggero B
SCHEIDS: NADER TE
BEPALEN
PAUZE
FINALE MATURO LEAGUE
SCHEIDS: Dames 1

Lentink 2 – Teeuwissen 1
SCHEIDS: VK team
Teeuwissen 2 – Lentink 3
SCHEIDS: Werkenbijzig.nl
Zig 1 – Werkenbijzig.nl
SCHEIDS: Lentink 2
PAUZE
Nr 1 Leggero B – Nr 2 Leggero A
SCHEIDS: NADER TE
BEPALEN
Nr 2 Maturo – Nr 3 Maturo
SCHEIDS: NADER TE
BEPALEN
Nr 3 Leggero B – Nr 4 Leggero A
SCHEIDS: NADER TE
BEPALEN
PAUZE
FINALE LEGERRO LEAGUE
SCHEIDS: Dames 1

Graag introduceren wij de organiserende vereniging Volleybalvereniging Huizen, in de
ruim 60 jaar en behoort tot de grotere verenigingen in Nederland.
Het eerste damesteam heeft de afgelopen vijf jaar meegedraaid in de Topdivisie en het
tweede team speelt volgend seizoen in de 3e divisie. Het eerste herenteam is het
afgelopen jaar gepromoveerd naar de eerste divisie, wat natuurlijk een
fantastische prestatie is. We kunnen dus spreken van een prima seizoen! In
competitieverband kwamen er maar liefst 13 seniorenteams en 10 jeugdteams in actie.
Daarnaast is er een groeiende mini-afdeling en een bloeiende recreanten-afdeling.
Bij Volleybalvereniging Huizen is er veel aandacht voor de jeugd. Goede trainers en veel
trainingsuren zorgden er afgelopen seizoen voor dat er weer enkele teams kampioen
werden. Jongens A is kampioen geworden en zij hebben ook de regionale beker
gewonnen. Ook jongens C is eerste geworden op het NOJK-toernooi. Daarnaast zijn
meisjes C1 en meisjes B2 kampioen geworden.
Meer informatie over Volleybalvereniging Huizen kun je terugvinden op
www.primadonnakaashuizen.nl.
Hoofdsponsor van onze vereniging is Prima Donna Kaas. Al vele jaren is deze naam op
onze shirts terug te vinden. Prima Donna Kaas is ook de naamgever en initiatiefnemer
van de Prima Donna Kaas Volleybalschool. Hier kunnen ambitieuze talenten onder
gerenommeerde trainers zich volleybal technisch verder verbeteren.

Wie wordt dit jaar de winnaar?

De spelregels ……

De organisatie heeft op basis van de beschikbare teaminformatie de ingeschreven teams
over de twee niveaus verdeeld, naar eer en geweten.

We spelen per wedstrijd één set met een tijdslimiet van 10 minuten. Wanneer de zoemer of
toeter gaat, dan het punt uitspelen. Bij de finale wedstrijden wordt er bij een gelijke stand
nog één beslissend punt gespeeld.

In totaal komen er dit toernooi twaalf teams in actie, die we verdeeld hebben in twee
verschillende leagues. De Prima Donna Kaas Leggero League is ingedeeld in twee poules,
League A en B, elk met vier teams. De winnaars van beide poules mogen de felbegeerde
bekers mee naar huis nemen!

Snel wisselen, de tijd loopt door! Maar denk wel even aan een goede warming-up. Desnoods
in de gang!

De teams zijn als volgt ingedeeld:
MATURO LEAGUE
Lentink 1
Zig 1
Rebel
Werkenbijzig.nl

LEGGERO LEAGUE A
Lentink 2
Teeuwissen 1
SAS
Langterm Risicobeheer

LEGGERO LEAGUE B
Lentink 3
Teeuwissen 2
Vandersterre
VK team

De tijden ……
De Prima Donna Kaas Arena is vanaf 17.30 uur geopend. Zoals gebruikelijk schotelt de
evenementencommissie om 18.00 uur weer een heerlijke maaltijd voor. Het is handig
als je dan al omgekleed bent, omdat de eerst spelende ploegen om 18.45 uur
omgekleed in de zaal worden verwacht voor een goede warming-up. De andere
teams mogen natuurlijk ook meedoen, want een goede warming-up is altijd
handig ter voorkoming van blessures en als voorbereiding op de te spelen
wedstrijden.
Om 19.00 uur beginnen de eerste wedstrijden. Rond 22.30 uur is duidelijk wie van de
teams de bekers een jaar lang in hun prijzenkast mogen laten pronken.
Na afloop van de wedstrijden zal direct tot de prijsuitreiking worden overgegaan.

Na drie keer achtereen serveren doordraaien, verder gelden de Nevobo spelregels.
Nethoogte is 235 cm.
Regel 1: De scheidrechter heeft altijd gelijk.
Regel 2: Indien de scheidsrechter geen gelijk heeft, gaat regel 1 in werking.
Daar waar het reglement niet duidelijk is besluit de wedstrijdleiding.
De wedstrijdleiding bestaat uit alle aanwezige speelsters van Prima Donna Kaas Huizen
dames 1.
Gezelligheid staat voorop. Het niveau kan zeer verschillend zijn. Veel teams spelen met
dames en heren door elkaar. Houdt hier s.v.p. rekening mee. Ook de scheidsrechters
dienen in de geest van de wedstrijd te fluiten.
Uiteraard hopen wij dat er een hoop collega’s en andere supporters komen kijken. De
supporters kunnen op de tribunes tussen de velden plaatsnemen en kunnen dus van dichtbij
de prestaties van de teams meemaken.
In de zaal is een EHBO’er aanwezig. Mocht je daar gebruik van moeten maken, verzoeken wij
je dit bij het wedstrijdsecretariaat te melden. Volleybalvereniging Huizen is niet
aansprakelijk voor uw bezittingen. Wij adviseren u kostbare zaken niet in de kleedkamer te
laten liggen.

Zonder jouw hulp zijn wij nergens ……
Door de omvang van het toernooi zijn wij helaas genoodzaakt jouw medewerking te vragen
bij het fluiten en tellen bij de wedstrijden. De teams, welke moeten fluiten, moeten één
scheidsrechter en één teller afvaardigen. Wil je goed opletten wanneer jouw medewerking
gewenst is?

