
 

 

  

 

Gewoon Actief Trefbaltoernooi 

Woensdag 5 januari vindt de voorronde van het Gewoon Actief Trefbaltoernooi in Slagharen plaats. Aanmelden kan vanaf 17 

november tot en met vrijdag 17 december via de site: www.gewoonactief.nl  

Het trefbaltoernooi wordt voor het 11e jaar op rij georganiseerd door de combinatiefunctionaris/stagiaires van Gemeente Hardenberg in 

samenwerking met Sportservice Groep. Dit organiseren wij in het kader van Gewoon Actief. Een onderdeel van deze aanpak is 

voldoende bewegen. Met dit toernooi willen we graag de kinderen, ook in de vakanties in beweging houden.  

Voor wie? Groep 5 t/m 8 (groep 5 & 6 spelen tegen elkaar en groep 7 & 8 spelen tegen elkaar) 
Wanneer? Woensdag 5 januari 2022 
Tijden?  Tussen 9.00 – 16.00 uur* 
Waar?  Sporthal ’t Noorderslag  
Kosten?  Gratis 
* de precieze tijden worden bekend als alle aanmeldingen binnen zijn.  
 
Wanneer kan ik meedoen? 

Om deel te nemen aan het toernooi moet je een team maken van minimaal 8 personen. Jongens en meisjes mogen in één team. Er 

mogen ook teams gemaakt worden met leerlingen van een andere school of uit een andere klas. Leerlingen uit groep 5 & 6 spelen 

tegen elkaar. En leerlingen uit groep 7 & 8 spelen tegen elkaar. Als je een team met kinderen uit groep 6 & 7 maakt, dan spelen jullie 

mee in de categorie groep 7 & 8.Naast het regelen van een team moet je een teamleider vinden die jullie team begeleidt tijdens het 

toernooi.  

Geen schooltoernooi 

Dit toernooi is geen schooltoernooi. De kinderen hoeven dus geen schoolshirts aan en we verwachten niet dat iemand van de school 

aanwezig is om de kinderen te begeleiden. Daarom werken wij ook met een teamleider die minimaal 16 jaar moet zijn. Hij of zij is het 

aanspreekpunt van het team. 

Hoe meld ik een team aan?  
Als je een team bij elkaar hebt en een teamleider hebt geregeld, dan moet je het volgende weten:  

• Team naam.  

• Gegevens van je teamleider. ( Teamleider moet 16 jaar of ouder zijn.) 

• Gegevens van je teamgenoten.  

Als je alle informatie hebt, dan gaat één iemand naar www.gewoonactief.nl en meld het team aan via > Activiteiten > Leeftijd 6 t/m 12 

jaar > Trefbaltoernooi   

Voor aanmelden en informatie op de site, klik op deze banner:  
 
 
 
Regiofinale       
 
Als jullie de beste zijn in jullie categorie dan mogen jullie naar de regio finale waar jullie spelen tegen de beste teams uit de 
gemeente Hardenberg. In totaal zijn er een vier voorrondes. De regio finale is op: 
 
Wanneer? Vrijdag 7 januari 2022 
Tijden?  Tussen 9:00 tot 12:00  
Waar?  De Slag in Hardenberg (Sportboulevard 3 Hardenberg) 

 
 
 
 

Voorronde Slagharen 

Meld je team nu aan op: www.gewoonactief.nl 

Gewoon Actief Trefbaltoernooi 

http://www.gewoonactief.nl/
http://www.gewoonactief.nl/
https://www.bing.com/local?lid=YN8000x6826289594015588931&id=YN8000x6826289594015588931&q=De+Slag&name=De+Slag&cp=52.56903076171875%7e6.629690170288086&ppois=52.56903076171875_6.629690170288086_De+Slag
http://www.gewoonactief.nl


 

 

Spelregels 

De spelregels voor het Gewoon Actief Trefbaltoernooi zijn als volgt: 
Spelers: 

- De teams spelen met minimaal 8 spelers.  

- Hebben beide teams meer dan 8 spelers dan mag er ook 9 tegen 9 of 10 tegen 10 gespeeld worden.  

Wisselspelers: 

- Je mag alleen wisselen na een gespeelde wedstrijd of partij. Je mag dus niet wisselen tijdens een potje. 

Spelregels: 

- Er wordt met twee ballen gespeeld. 
- Gooi je de bal en word deze gevangen dan ben je af.  
- Je mag niet afweren. Elk lichaamsdeel, in één keer geraakt en zonder stuit, is af. Hoofd is ook af. 
- Niet lopen met de bal, met uitzondering van laatste speler in het gewone vak.  
- In het achter-vak mag je lopen met de bal.  
- 1e achtervanger mag terug zodra er een andere speler af is. 
- Als je iemand vanuit het achter-vak afgooit mag je terug, tenzij je als enige over bent. Er blijft dus altijd minimaal 

één persoon in het achter-vak. 
- Als je van het ene vak naar het andere vak gaat mag je de bal niet meenemen. 
- Groep 5/6 speelt tot de 7 meterlijn. 
- Groep 7/8 speelt op het hele volleybalveld. 
- Een speler mag om de bal te pakken over de lijn reiken, maar niet in het veld van het andere team komen met 

handen of voeten. 
- Er worden wedstrijden gespeeld van 10 minuten.  

 
Wedstrijdpunten: 
 

- Een gewonnen potje, waarbij alle spelers zijn afgegooid, levert 2 punten op. Daarna begin je een nieuw potje. 
- Bij een niet afgemaakt potje worden het aantal overgebleven spelers dat nog in het vak staan geteld. Het team 

met de meeste spelers krijgt er nog 1 punt bij. 
- Aan het einde van de wedstrijd worden alle punten van de potjes bij elkaar opgeteld, dit is de eindstand. (bv. 2-1, 

6-0, 3-3)  
- Een gewonnen wedstrijd lever 2 punten op. 
- Een verloren wedstrijd levert 0 punten op.  
- Een gelijkspel levert 1 punt op.  

 
Fairplay prijs:  

- Sportiviteit en respect is een belangrijk aspect. Ook dit jaar spelen we weer met een fairplay klassement. Op de 
dag zelf volgt hierover meer informatie.  

 

 

 
 
 
                                                                                                              

Reglement 


