Sportweek
Langedijk
2022

Voorwoord
De zestiende editie van “Nh1816 Sportweek Langedijk” staat voor de deur. Ook deze keer gaan
we weer veel sportplezier beleven. De sportverenigingen hebben weer een mooi programma
voor alle deelnemers in petto. De onderdelen dit jaar zijn: Dodgebal, Volleybal, Kanjam,
Duathlon, Tennis en Expeditie de Bever. In dit programmaboekje staan de activiteiten,
spelregels en puntentelling beschreven. Alles onder voorbehoud. Bij wijzigingen worden de
coaches tijdig ingelicht.
De organisatie van “Nh1816 Sportweek Langedijk 2022” wenst iedereen een mooie, sportieve
week toe met veel plezier en succes.
Op het moment van deelname zijn de leeftijden als volgt:
Kids teams: vanaf 7 jaar tot en met 11 jaar of tot en met groep 7
Jeugdteams: vanaf 12 jaar of groep 8 tot en met 15 jaar
Volwassen teams: vanaf 16 jaar
Een dispensatiespeler is mogelijk na aanvraag bij de organisatie.
Kids teams bestaan uit 8 deelnemers.
Jeugdteams bestaan uit 8 deelnemers waarbij minimaal 3 dames.
Volwassen teams bestaan uit minimaal 8 deelnemers waarvan minimaal 3 dames.
Coach bij de volwassenen mag ingezet worden als deelnemer.
Elke deelnemer moet aan minimaal 2 dagactiviteiten meedoen.
Indien de organiserende vereniging aangeeft dat de activiteit uit meerdere onderdelen bestaat en er
meer dan 8 teamleden ingezet mogen worden, dan dienen dit personen te zijn die ook minimaal aan
twee dagactiviteiten meedoen tijdens de sportweek en er nog steeds wordt voldaan aan de minimale eis
van het aantal dames/meiden dat wordt ingezet. Dit geld ook en vooral voor de laatste dag, de finaledag.
De coach moet bij aanvang van de sportweek minimaal 18 jaar zijn.
De coach dient zich elke dag minimaal 30 minuten voor aanvang van de activiteit te melden bij de
organisatie.
De coach zorgt ervoor dat de deelnemers bekend zijn met de spelregels.
De globale spelregels worden vooraf in een coachoverleg, welke een half uur voor de start van elke
activiteit gehouden wordt, bekend gemaakt en dienen vooraf te worden doorgenomen met de
teamleden.
Het hele team dient 15 minuten voor aanvang van de activiteit aanwezig te zijn zodat er op tijd gestart
kan worden met de activiteit. Te laat aanwezig is de wedstrijd verliezen.
Reservespelers mogen alleen ingezet worden in geval van een blessure of andere dwingende
omstandigheden en alleen in overleg met en na toestemming van de organisatie. Deze reservespelers
vervangen dan één van de teamleden, deze mag dan verder niet meer meedoen aan die dagactiviteit.
Bij de verschillende onderdelen worden kledingeisen gesteld, daaraan dient iedere deelnemer zich te
houden. Niet voldoen aan de kledingeisen betekend niet meedoen met dat onderdeel en geen score
voor die persoon bij dat onderdeel. Deze regel wordt nageleefd ter voorkoming van blessures en gevaar
voor jezelf en anderen.
Elke dag houden wij de uitslagen bij op internet. Ook wordt daar zo veel mogelijk het laatste nieuws
weergegeven, dus kijk elke dag even op www.actiefsportenevents.nl.
Deelname is geheel voor eigen risico

Zondag 19 juni 2022

Vereniging:
Voor de Categorie(ën):
Locatie:
Teamgrootte:

Dodge the Ball

Handbalvereniging Lacom '91
Kids, Jeugd, Volwassenen
Dr Wilminkstraat 3
Kids: 8 deelnemers
Jeugd en Volwassenen: 8 deelnemers waarvan
minimaal 3 vrouwen.

Tijd Aanwezig:

Kids en Jeugd: 12.45 uur
Volwassenen: 14.25 uur

Coach overleg

Kids en Jeugd: 12.30 uur
Volwassenen: 14.10 uur

Starttijd:

Kids en Jeugd: 13.00 uur
Volwassenen: 14.40 uur

Prijsuitreiking:
Kledingeisen:

Contactpersoon activiteit:
Belangrijk voor
de deelnemers:

Kids en Jeugd: ± 14.30 uur
Volwassenen: ± 18.00 uur
Sportieve kleding.
Aiden Floris,
Aidenf2003@gmail.com
Bij slecht weer wordt
er binnen gespeeld dus
binnen schoenen mee!

Speluitleg:
1. Er staan 4 spelers in het veld, waarvan minimaal 1 vrouw. De rest van het team is wissel.
2. Wordt er iemand van je team afgegooid? Dan is dit 1 punt voor de tegenpartij en moet de afgegooide uit het veld.
3. De 1e op de wisselbank mag er dan in. Tenzij de enige vrouw wordt afgegooid, dan moet er weer een vrouw worden ingezet.
4. Het team die aan het einde van het spel de meeste punten heeft wint die pot.
5. Er worden partijen van 10 min gespeeld. Gewonnen wedstrijd= 3 punten, gelijkspel= 1 punt, verlies = geen punten
6. Je mag niet lopen of vormen van ‘gaan’ met de bal.
7. Hoofd telt niet. Expres koppen van de bal mag niet.
8. Wordt de bal gevangen? Dan is de werper af en krijgt het vangende team een punt.
9. Als de bal via de grond of iemand anders gaat telt dit niet.
10. De bal afweren mag niet.
11. De bal moet binnen 3 sec. gespeeld of gegooid worden.
12. Als je afgegooid bent, loop je met je handen omhoog naar het wisselvak. Zo ziet de scheidsrechter dat je afgegooid bent.
13. De wisselspelers mogen ballen die uit het veld gegooid zijn terug brengen.
14. De wisselspelers zitten op een bank achter het speelveld. De wissel tussen spelers gebeurt dus ook achter het speelveld.
15. Respecteer het besluit van de scheidsrechters. Hun besluit staat vast en de feedback van spelers zal geen impact brengen.
16. De wedstrijden worden gespeeld op het F-handbalveld en met 4 ballen per veld.

Maandag 20 juni 2022

Vereniging:
Voor de Categorie(ën):
Locatie:
Teamgrootte:

Coachoverleg:

Volleybalvereniging Relay en Actief Sport & Events
Volwassenen
Sporthal Geestmerambacht
Volwassenen: 6 deelnemers waarvan bij de Volwassenen
minimaal 2 vrouwen in het veld en
maximaal 2 deelnemers die indraaien. Let op dat er altijd
twee vrouwen in het veld moeten staan. Ook bij het
indraaien.
18.30 uur

Tijd Aanwezig:

18.45 uur

Starttijd:

19.00 uur

Eindtijd:

21.30 uur

Kleding en materiaal
eisen:
Contactpersoon
activiteit:
Belangrijk voor
de deelnemers:

Ready, set up and smash

Sportieve kleding en binnenschoenen en voor de glow in the
dark volleybalwedstrijden fluoricerende kleding en schmink
Rick Dekker, r.dekker@actiefsportenevents.nl
Volg de instructies van de spelleiders en veel plezier.
Er mag per wedstrijd een andere samenstelling worden
neergezet als team zolang zij op het formulier staan en
hebben getekend voor deelname.

Spelregels:
1: Per gewonnen wedstrijd ontvangt men 3 punten, bij
een gelijk spel 1 punt, verloren 0 punten.
2: Rallypoint: Elke rally die gespeeld wordt is een punt
(mits de scheidsrechter anders beslist).
3: Het eerstgenoemde team begint met serveren.
4: Indraaien van spelers/speelsters bij de serviceplaats.
Wanneer spelers indraaien dan ook blijven indraaien.
5: Na drie keer serveren doordraaien.
7: Bovenhands serveren is niet toegestaan, netservice
is doorspelen.
8: Als er een tweede bal in het spel komt, wordt er
direct gestopt met de rally en wordt er overgespeeld.
9: Elk uitspelende team verzorgt een teller. Welke
wedstrijden zij moeten tellen, staat vermeld in het
wedstrijdschema. Kijk dit dus goed na en zorg dat je op
tijd aanwezig bent!
10: De beslissing van de scheidsrechter is bindend.
11: Waarin deze regels niet voorzien, gelden NEVOBOspelregels.

Dinsdag 21 juni 2022
Vereniging:
Voor de Categorie(ën):
Locatie:
Teamgrootte:

CSV BOL
Kids Jeugd en Volwassenen
CSV BOL
Kids: 8 deelnemers
Jeugd en Volwassen: 8 deelnemers waarvan minimaal 3
vrouwen

Coachoverleg:

Jeugd en Kids: 16.30 uur
Volwassenen: 18.30 uur

Tijd Aanwezig:

Jeugd en Kids: 16.45 uur
Volwassenen: 18.45 uur

Starttijd:

Jeugd en Kids: 17.00 uur
Volwassenen: 19.00 uur

Eindtijd/ prijsuitreiking:

Jeugd en Kids: 18.15 uur
Volwassenen: 21.30 uur

Kleding- en
materiaal eisen:
Contactpersoon
activiteit:
Belangrijk voor
de deelnemers:

Speluitleg:
Scoor met het team zo snel mogelijk
precies 21 punten

Ultimate FrisBOL

Sportieve kleding en sportschoenen (geen
voetbalschoenen)
Robbert Slot, robbertslot26@gmail.com
Volg de instructies van de spelleiders en veel plezier.

Donderdag 23 juni 2022

Vereniging:
Voor de Categorie(ën):
Locatie:

Fit challenge

Actief Sport & Events
Volwassenen
Potjesdam en fietspad Oostelijke Randweg

Teamgrootte:

8 deelnemers waarvan minimaal 3 vrouwen

Coachoverleg:

18.30 uur

Tijd Aanwezig:

18.45 uur

Starttijd:

19.00 uur

Eindtijd:

21.00 uur

Kleding- en
materiaal eisen:

Contactpersoon
activiteit:
Belangrijk voor
de deelnemers:

Sportkleding en sportieve buiten schoenen. Daarnaast moet
elk team lid bij het fietsen een passende helm dragen (zelf
regelen) + het dragen van een lange broek & een shirt met
lange mouwen. Teams zijn zelf verantwoordelijk voor één
eigen fiets/mountainbike +eventuele haarnetjes voor elk
teamlid wanneer gewenst.
Rick Dekker: r.dekker@actiefsportenevents.nl
Aanwijzingen van de organisatie dienen ten alle tijden worden
opgevolgd. De teams dienen te strijden voor een zo snel mogelijke
gezamenlijke eindtijd.

Speluitleg:
Er wordt gestart met het looponderdeel, waarna
afgewisseld wordt met het fietsonderdeel.
Voor de teams geldt dat er 1 loopronde worden afgelegd
rond het meertje bij de Potjesdam en 1 fietsronde op het
fietspad van de Oostelijke Randweg.
Startvolgorde:
R1-F2-R3-F4-R5-F6-R7-F8-R2-F1-R4-F3-R6-F5-R8-F7
(R is rennen, F is fietsen, het nummer is het teamlid)
Elk teamlid rent dus één rondje en fietst één rondje!

Vrijdag 24 juni 2022
Vereniging:
Voor de Categorie(ën):
Locatie:

East Valley

TC Langedijk
Kids, Jeugd en Volwassenen
TC Langedijk, Potjesdam

Teamgrootte:

Kids: 8 deelnemers per onderdeel
Jeugd en Volwassenen 8 deelnemers waarvan minimaal 3 vrouwen
per onderdeel

Coachoverleg:

Jeugd en Kids: 16.00 uur
Volwassenen: 18.30 uur

Tijd Aanwezig:

Jeugd en Kids: 16.15 uur
Volwassenen: 18.45 uur

Starttijd:

Jeugd en Kids: 16.30 uur
Volwassenen: 19.00 uur

Prijsuitreiking:

Jeugd en Kids: 18.15 uur
Volwassenen: 21.30 uur

Kleding- en
materiaal eisen:

Sportkleding, sportschoenen en een tennisracket per teamlid.

Contactpersoon
activiteit:

Madelon Swager, (madelonswager@hotmail.com)

Belangrijk voor
de deelnemers:

Volg de instructies van de spelleiders en veel plezier

Speluitleg:
Er zijn in totaal 8 banen op het park. Op alle banen,
maar ook elders op het park, staan verschillende (tennis)
spellen opgezet. Bij elk spel haal je een score of tijd. Deze
tijd of score bepaald je ranking per spel waarvoor je
punten krijgt voor het eindklassement. De winnaar is
het team met de meeste punten.

Greep uit de spelen:
• Minitennis
• Boer, Vrouw, Heer, Aas
• Rond de baan
• Hindernisbaan
• Balvaardigheid
• Dubbelkoning

Zondag 26 juni 2022
Vereniging:
Voor de Categorie(ën):
Locatie:
Teamgrootte:
Tijd Aanwezig:
Starttijd:
Prijsuitreiking:

Expeditie de Bever

Actief Sport & Events
Kids, Jeugd en Volwassenen
Zwembad de Bever
8 deelnemers per spel waarvan bij de Jeugd en
Volwassenen minimaal 3 vrouwen per spel.
12.00 uur
12.30 uur

17.30 uur
(Aansluitend alle gelegenheid om onder het genot van een drankje en
een gezellige muzikale ondersteuning na te praten en de Sportweek
Langedijk 2022 feestelijk af te sluiten)

Kledingeisen:

Sportieve kleding welke nat mag worden, badkleding

Contactpersoon
activiteit:
Belangrijk voor
de deelnemers:

Deelnemers moeten in het bezit zijn van een zwemdiploma
of aantoonbaar zwemvaardig zijn voor de wateronderdelen.
Elk onderdeel moet worden gedaan door 8 personen
waarvan bij de Jeugd en de Volwassenen minimaal 3
vrouwen. Bij de volwassenen mogen er op de hele dag
maximaal 16 deelnemers worden ingezet van het team
mits zij op de deelnemerslijst staan en hebben getekend
voor deelname en bij minimaal 1 andere activiteit hebben
meegedaan op de voorgaande dagen.

Speluitleg:
Er zijn 7 onderdelen die gedaan worden. Elke
ronde duurt 15 minuten waarvan er 10 minuten
gestreden wordt. Daarna is er 15 minuten tijd om
naar het volgende spel te gaan en de uitleg van
de scheidsrechters te volgen. Zorg dat je snel
doordraait naar het volgende spelonderdeel!
Bij elk spel haal je een score of tijd. Deze tijd of
score bepaald je ranking per spel waarvoor je
punten krijgt voor het eindklassement. De
winnaar is het team met de meeste punten.

Onderdelen:
1
In vuur en vlam
2
Laat ze niet vallen
3
In Balans
4
Over land en over zee
5
Schiet maar raak
6
Zo lek als een mandje
7
Balanstafel

De organisatie van
“Nh1816 Sportweek Langedijk”
wenst iedereen een mooie,
sportieve week toe met veel
plezier en succes.

