
 

 



 

 

Voorwoord Nationaal Militair Kampioenschap Volleybal 2019  
 
Welkom bij het NMK volleybal te Zutphen. 
 
De sportaccommodatie Hanzehal te Zutphen zal vandaag wederom het 
strijdtoneel van het NMK volleybal zijn. 
 
Dit jaar met een onvolledig deelnemersveld. Helaas hebben de heren van de 
KMar af moeten zeggen door de operationele druk. 
Desalniettemin gaan we er een mooi toernooi van maken met mogelijk een 
aangepast wedstrijdprogramma ( hele comp.) 
 
Ik hoop van harte dat dit kampioenschap met de juiste inzet en vooral 
sportiviteit net als in de voorgaande jaren wederom een groot succes zal 
worden. 
 
Namens de wedstrijdorganisatie wens ik u allen een aangenaam, 
vriendschappelijk en sportief volleybaltoernooi toe. 
 
 

 
 
Elnt R. van Pelt, 
Voorzitter sportcommissie KMar. 
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3. ORGANISATIE 

 
1. WEDSTRIJDORGANISATIE: 
IBT Zwolle.      Wmr1. M Jonker 
                                                                  Wmr 1 N. Grooten.     
BIMS      Maj. T Relou  plv-C BIMS 
Sportcommissie KMar   Elnt. R. van Pelt 
  
Ondersteunend: 
   
Sportcommissie KL    
Sportcommissie KM  
Sportcommissie KLu 
 
2. WEDSTRIJDLEIDING: 
Wedstrijdleider   Wmr1. M. Jonker 
 
3.  PROTESTCOMMISSIE  
BIMS     Maj. T. Relou  plv-C BIMS 
Wedstrijdleider   Wmr1. Dennis van Brummen 
Hoofdscheidsrechter    
 
4. WEDSTRIJDSECRETARIAAT: 
Wedstrijdbureau   Wmr 1. Jonker 
Secretaris    
Ondersteuning teams/Arbitrage  Wmr 1. N. Grooten 
 
5. ARBITRAGE/JURY 
Hoofdscheidsrechter    
 
6.  BEHEERDER GEBOUW 55: 
 
Beheerder Hanzehal   H. Vreeman 
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4. PROGRAMMA 
 

07.45 uur Melden teams in de Hanzehal te Zutphen. 
(tenue KMD trainingspak) 
Parkeren directe omgeving van de Hanzehal.  

08.15 uur Opening  
D.Z.V. organisatie OPCO 

09.00 uur 
Voorronde  

                                           Aanvang wedstrijden Dames: 
Veld 1 KMar – KL                                          Veld 3 KM – KLu                                                                                  

09.00 uur 
Voorronde 

                                           Aanvang wedstrijden Heren: 
Veld 2 KLu – KL                                              Veld 4 KM – KMar       

  

10.00 uur 
Voorronde 

Vervolg poulewedstrijden Dames: 
Veld 1 KMar – KM                                         Veld 3 KL – KLu                                                                 

10:00 uur 
Voorronde 

Vervolg poulewedstrijden Heren: 
Veld 2 KLu – KM                                         Veld 4 KL – KMar                                                               

  

11:00 uur 
Voorronde 

Vervolg poulewedstrijden Dames: 
Veld 1  KMar – KLu                                        Veld 3 KL – KM                                                                 

11:00 uur 
Voorronde 

Vervolg poulewedstrijden Heren: 
Veld 2  Klu – KMar                                            Veld 4 KL – KM                           

  

12.00 uur  LUNCH  

13:00 uur 
 

Wedstrijden om plaats 3 en 4 Dames: 
Veld 1                Dames 3e uit de poule – Dames 4e uit de poule 

13:15 uur Wedstrijden om plaats 3 en 4 Heren: 
Veld 4                 Heren 3e uit de poule – Heren 4e uit de poule 

  

14:00 uur Finale Dames 
Veld 1                Dames 1e uit de poule – Dames 2e uit de poule 

14.30 uur Finale Heren 
Veld 4                 Heren 1e uit de poule – Heren 2e uit de poule 

+/- 16:00 uur Prijsuitreiking in de sporthal 

 

De tijdstippen in het chronologische overzicht zijn richttijden.  
Mochten de wedstrijden eerder zijn afgelopen schuift het programma op. 

 
Er van uitgaande dat de KM met twee teams komen, spelen de dames zoals aangeven in het 

programma en het handboek NMK, een halve competitie.  

 

Bij de heren wordt er of een halve of een hele competitie gespeeld. Dit is afhankelijk van de 

opkomst. De KMar heeft alleen een damesteam en geen herenteam. 

Op de wedstrijddag wordt aangegeven wat er gespeeld gaat worden.
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5. WEDSTRIJDREGLEMENT 
 

A. Algemeen 
Voor deelname aan het kampioenschap gelden de door de NEVOBO gestelde regels.  
 
Het kampioenschap wordt gehouden tussen de vertegenwoordigende teams van de krijgsmachtsdelen, 
samengesteld uit burgers en militairen van het betreffende krijgsmachtsdeel. De teamstelling ( spelers ) dient zowel 
bij de inschrijving als in de actuele wedstrijdsituatie te bestaan uit 50% + 1 actief dienende militair van het eigen 
krijgsmachtsdeel. 
De afvaardiging bestaat per krijgsmachtsdeel uit 2 teams ( dames en heren ). 
Ieder team bestaat uit: 

 1 Team Captain 

 1 Trainer/ Coach 

 1 Verzorger/ Verzorgster 

 Maximaal 12 spelers/speelsters  

B. Specifiek 
Voorronde 

 De teams spelen een halve competitie;  

 De poule-indeling a.d.h.v. de uitslag 2015; 

 Wedstrijd om de 3e en 4e plaats ( nummer 3 uit de poule – nummer 4 uit de poule ); 

 Wedstrijd om de 1e en 2e plaats ( nummer 1 uit de poule – nummer 2 uit de poule ). 

 

A. De wedstrijden in de poule en finale bestaan uit “best of three” waarbij een eventuele 3e set tot 15 

punten word gespeeld. ( wel met 2 punten verschil ) 

B. Puntentelling: Uitslag 2-0 is dan, 3 pt en 0 pt. 
Uitslag 2-1 is dan, 2 pt en 1 pt. 
Uitslag 1-2 is dan, 1 pt en 2 pt. 
Uitslag 0-2 is dan, 0 pt en 3 pt.  

C. De winnaar van de poule is het team welke aan het einde van de poule de meeste wedstrijdpunten 

heeft. 

D. Indien 2 teams een gelijk aantal wedstrijdpunten heeft behaald, beslist het resultaat van de 

onderling gespeelde wedstrijd. 

E. Indien 3 of 4 teams een gelijk aantal wedstrijdpunten heeft behaald, zal hoger worden geklasseerd 

het team dat over alle wedstrijden 

a. Het beste set saldo heeft, of indien gelijk 

b. Het hoogste scoresaldo ( punten voor minus punten tegen ) heeft behaald, of indien gelijk 

c. Het lot. 

F. IN-GEBREKE-STELLEN en ONVOLLEDIG TEAM:  Als een team, na daartoe te zijn gemaand, weigert te 

spelen, wordt zij in gebreke gesteld en verliest zij de wedstrijd reglementair met als eindstand 0-3 

voor de wedstrijd en 0-25 voor elke set. Een team dat zonder geldige reden niet op tijd op het 

speelveld aantreedt, wordt in gebreke gesteld. Het gevolg is hetzelfde als in regel 6.4.1. van het 

NEVOBO. 
G. Protestcommissie: Bij klachten over arbitrage, wedstrijdorganisatie etc. waardoor uw team 

benadeeld wordt, kunt u zich tot deze commissie wenden. (zie 3. Organisatie) 
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6. ALGEMENE INFORMATIE 
 
 
 

A. Accommodatie: 
 

 
Sporthal Hanzehal 
Fanny Blankers-Koenweg 2 
7203 AA Zutphen 
Telefoon: 0575-516661 

 
 

 

 
 
EHBO-post is aanwezig in de Hanzehal.  

 
Ziekenhuis 
Bij spoed: S.E.H. Gelre ziekenhuis 
Adres: Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen 
Telefoon:0575 592 592 

 
Huisarts 
Praktijk huisarts Dr. Vloon (tot 12:00 uur) Praktijk De Rozenhof Dr. Van der Ham (vanaf 12:00 uur) 
Adres: Rozenhoflaan 30, 7201 AW Zutphen Adres: Paulus Potterstraat 12 B, 7204 CV Zutphen 
Telefoon: 0575 514 055   Telefoon: 0575-542059 
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B. Routebeschrijving 
 
In Zutphen staat de route naar de Hanzehal gemeenschappelijk aangegeven met de route naar de 
Hanzehof. De borden hebben een donkerrode kleur. Heeft u een bord gemist, volgt u dan de ANWB 
borden met daarop “Station” en volg vanaf daar de routebeschrijving voor treinreizigers. Vanaf het station 
staat de route ook op de wegwijzers. 
 
Treinreizigers; 
 
Bij het station in Zutphen is Treintaxi aanwezig (vanaf twee personen is een gewone taxi voordeliger) Vanaf 
het station is het slechts 5 tot 10 minuten lopen: Wanneer u de hal van het NS station uitloopt, slaat u 
linksaf, bij de verkeerslichten opnieuw links en op het eerstvolgende kruispunt links en onmiddellijk weer 
rechts. Het spoor niet oversteken maar meteen voor de spoorwegovergang rechtsaf. U loopt nu op de 
Coehoornsingel. U gaat vervolgens de eerste weg linksaf, de Fanny Blankers-Koenweg in. Als u deze weg 
inloopt komt u vanzelf bij de Hanzehal uit. 
 
 
Per auto uit de richting: 

 
• Amersfoort/ Amsterdam 

A1 tot afslag 21, Voorst/ Zutphen. In Zutphen rechtdoor tot de verkeerslichten. Bij de 
verkeerslichten linksaf, de Oude IJsselbrug over. Daar moet u bij de verkeerslichten linksaf, vanaf 
hier de route vanaf station NS volgen (zie treinreizigers). 
 

• Rotterdam/ Den Haag/ Utrecht/ Arnhem 
A12 tot knooppunt Velperbroek, afslag Zutphen. Richting Dieren/Zutphen, afslag Zutphen-De 
Hoven. Oude IJsselbrug over, bij verkeerslichten links af, vanaf hier de route vanaf NS station volgen 
(zie treinreizigers). 
 

• NOP/ Kampen/ Zwolle 
A50 tot afslag 24, richting Zutphen. In Zutphen rechtdoor tot verkeerslichten. Bij de verkeerslichten 
linksaf, de Oude Ijsselbrug over. Daar moet u bij de verkeerslichten linksaf, vanaf hier de route 
vanaf station NS volgen (zie treinreizigers). 

 

• Groningen/ Assen/ Hoogeveen/ Deventer 
A28, N48/348, Hoogeveen/ Raalte/ Deventer. Ringweg Deventer, richting Zutphen (N348) In 
Zutphen rechtdoor tot rotonde, op rotonde rechtsaf. Aan uw rechterhand is de hanzehof. 
Doorrijden eerste weg rechts en voor u ziet u de Hanzehal. 
 

• Enschede / Hengelo 
N346 Goor/ Lochem/ Zutphen. In Zutphen rechtdoor tot het vierde verkeerslicht, linksaf, bij de 
volgende verkeerslichten rechts. Rechtdoor, voorbij de rotonde vindt u de Hanzehof. Doorrijden 
eerste weg rechts en voor u ziet u de Hanzehal. 

 
 
Direct voor en achter de Hanzehal kunt u parkeren!! 
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C. Legering 
   Indien de teams willen overnachten, dienen zij dit zelf te regelen. 

 
D. Voeding 

U wordt ontvangen met koffie/thee.  
Door de wedstrijdleiding wordt een lunchpakket verzorgd.  
Alle andere consumpties zijn voor eigen rekening. 
 

 
E. Prijsuitreiking 

a. Prijsuitreiking is in trainingspak van krijgsmacht onderdeel. 

b. De nummers 1, 2 en 3 van het NMK Volleybal ontvangen de bij hun behaalde plaats 
behorende prijzen. Iedere speler/speelster van het winnende team ontvangt bovendien een 
medaille. 

 
 
 
 
 

 

                   
 

 

 

  


