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Stichting Hart voor JES (lokaal)
Hart voor JES wil zich voornamelijk inzetten voor 
inwoners van Veenendaal die leven in de ‘JES-wijken’ 
in Veenendaal (Jan Roeckplantsoen, Engelenburg, 
Schrijverspark). We willen investeren in relaties met  
de buurtbewoners door aan te sluiten bij hun vragen 
en behoeften. We willen dit doen door voor en met  
de bewoners activiteiten te organiseren die zich 
richten op scholing van en verbinding met de 
bewoners. Wij willen huiswerkbegeleiding en  
de opzet van een meidengroep ondersteunen.

Stichting Present (lokaal)
Present gelooft dat mensen best bereid zijn om zich in 
te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof 
tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie 
komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een 
verbindende schakel nodig. Present wil die schakel zijn.

Stichting Hulpdienst In-Zicht
Het werk van deze stichting bestaat voor het grootste 
deel van de tijd uit de begeleiding van mensen 
met complexe schuldenproblematiek. Door de 
intensieve begeleiding en het opstarten van een 
goede hulpverleningsketen zijn de betrokken partijen 
in staat om sneller te schakelen en in onderlinge 
afstemming te komen tot een structurele oplossing 
voor de hulpbehoevende. Wij steunen de Stichting 
ten behoeve van begeleiding van met name de jeugd.

Protac Sensit ballenstoel  
voor De Vlindervallei
Een Protac Sensit of ballenstoel is een speciaal 
ontworpen zitzak/stoel die het lichaamsgevoel 
verbetert en rustgevend werkt. Het stimuleert  
zowel de tastzin als de zintuigcellen in de spieren  

en gewrichten. Ook kinderen met onrust of autisme 
krijgen in de stoel druk of geborgenheid om rustig  
te worden. Het is een goede aanvulling voor  
kinderen van De Vlindervallei die door hun  
beperking gebonden zijn aan hun rolstoel. 

Villa Regia (regionaal)
Villa Regia is een vrijgevestigd, kleinschalig woon-
behandelinitiatief in het hart van de Utrechtse  
Heuvelrug. Het biedt jongeren in de leeftijd van 12 tot  
23 jaar een plek waar zij veilig en warm kunnen 
opgroeien en zich kunnen ontwikkelen. Jongeren die, 
tijdelijk of voor langere tijd, niet meer thuis bij hun 
kerngezin kunnen wonen. Villa Regia in Leersum biedt 
een prettige woon-omgeving waarbij er dag en nacht 
ondersteuning van gekwalificeerde volwassenen is. 
Het woonaanbod is altijd gecombineerd met een 
behandelaanbod voor de jongere én zijn kerngezin.  
Wij steunen Villa Regia met praktische middelen  
om hun mooie werk te kunnen doen.

Jeugd sport- en 
cultuurfonds (nationaal)
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de 
contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren 
uit gezinnen waar te weinig geld is voor voetbal, 
muziekles, dans, judo, theater, zwemmen of een 
andere sportieve of creatieve les.

Project Moeder- en  
kindzorg Ghana (internationaal)
Een studie ontwikkeld door het UMC in 
samenwerking met een Ghanese gynaecoloog met als 
doel het voorkomen van onnodige keizersnedes en 
het minimaliseren van complicaties bij keizersnedes 
in Ghana. Ghanese promovendi worden deels in 
Nederland opgeleid waarna zij hun opgedane kennis 
en vaardigheden in Ghana kunnen overbrengen op 
artsen aldaar, het train de trainer principe om een 
olievlek van lokale kennis te creëren en daarmee 
sterfgevallen bij keizersnedes terug te dringen.

De goede doelen

stichtingpresent.nl/veenendaal

hartvoorjes.nl

reinaerde.nl/home/diensten/jeugdhulp

hulpdienstinzicht.nl

villaregia.nl

jeugdfondssportencultuur.nl
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Rotary Sportdag 
Zaterdag 18 januari 2020
Rotary Sportdag is een jaarlijks terugkerend fundraising evenement  
waar ruim tachtig sporters zich inspannen voor goede doelen.

En ook dit jaar belooft het weer een fantastisch evenement te worden. 
Voor de 22e keer zal Sporthal West de arena zijn waar zestien teams 
sporten voor het goede doel. Alleen dankzij jullie financiële en  
sportieve bijdragen kunnen wij als Rotaryclub deze dag organiseren.
 
De doelen waarvoor we ons dit jaar gaan inzetten vallen  
onder het thema jeugd met toekomst en zijn:

 
Natuurlijk staat het ondersteunen van deze goede doelen voorop,  
maar daarnaast is het hebben van een gezellige en sportieve dag  
ook een geweldig doel op zich.
 
Deze dag kan alleen tot stand komen dankzij de hulp en de inzet  
van veel vrijwilligers, waaronder de medewerkers van Sportservice.  
Deze vrijwilligers wil ik namens de Rotaryclub Veenendaal hartelijk 
bedanken voor hun inzet om dit evenement ook dit jaar weer  
te kunnen organiseren.
 
Uiteraard wil ik ook de deelnemende bedrijven en  
de sponsoren bedanken voor hun deelname en bijdrage.

Ik wens iedereen een sportieve dag toe. 
Karin Wouters
Voorzitter Rotary Club Veenendaal 

Voorwoord

Internationaal: 
- Project Moeder-  
  en kindzorg Ghana

Nationaal/regionaal: 
- Jeugd sport- en                 
  cultuurfonds
- Villa Regia Leersum

Lokaal:
- Hart voor JES
- Stichting Present
- Stichting Hulpdienst                
  In-Zicht
- De Vlindervallei



4

OVERVEEN
PROJECTONTWIKKELING BV

Deelnemende teams met team nr:

 1  10

 2

 3  11

 4

 5  12

 6  13

 7  14

 8  15

 9  16
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Programma & spelregels
Rotary Bedrijvensportdag

08.30 – 09.30 uur Kleedkamers open - Ontvangst teams & omkleden
09.30 – 09.40 uur Opening sportdag door Voorzitter 

 Rotary Veenendaal Karin Wouters

09.40 – 09.55 uur Warming up (door La Vita)

10.00 – 10.50 uur Badminton (zie schema op 8 velden)

10.50 – 11.15 uur  Pauze (Koffie en Lekkers door Café Sporthal West)

11.15 – 12.05 uur  Trefbal (zie schema op 8 velden)  

12.05 – 13.00 uur Lunch (door Restaurant & Lounge bar 3 Zussen)

13.00 – 13.50 uur  Parcours met ‘Proeven’ (zie schema)

13.50 – 14.10 uur Pauze
14.10 – 15.05 uur   Volleybal (zie schema op 8 velden)

15.05 – 17.00 uur Borrel (15.15 uur Prijsuitreiking) aangeboden

 door Henken)

De foto’s van de sportdag (ook van voorgaande jaren) zijn te zien op:  
www.rotarysportdag.nl

Algemene spelregels
//  Ieder team bestaat uit 4/5 personen;

//  Het tijdsein wordt centraal gegeven;

//  Iedere scheidsrechter ontvangt per onderdeel een kaart waarop de uitslag genoteerd moet worden;

//  Na afloop van de wedstrijd(en) moeten de kaarten worden ingeleverd bij de wedstrijdleiding;

//  Voor het beginnen met service, aftrap of opslag wordt getost door de scheidsrechter;

//  De sporthal mag niet met straatschoeisel worden betreden;

//  Het is niet toegestaan een eigen badminton racket te gebruiken;

//  In de sporthal en de kleedkamers is roken en het nuttigen van consumpties niet toegestaan;

//  Glaswerk is ten strengste verboden;

//  In de accommodaties worden geen huisdieren toegestaan;

//  Waar de regels niet in voorzien beslist de wedstrijdleiding;

//  Protesten worden niet in behandeling genomen;

//  De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot lichamelijk letsel, 

beschadiging aan of verlies van goederen.
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Algemeen Wedstrijdschema  
voor de Sporten (Badminton, Trefbal en Volleybal)

// Wedstrijden worden gespeeld op 8 velden;

// We spelen 4 wedstrijden, dan hebben we een  grote wissel en dan spelen we nog eens 4 wedstrijden.

// We spelen in twee poules (A = veld 1 t/m 4 , B= veld 5 t/m 8)

// Rouleren gaat op basis van winnen of verliezen

 // Win je een wedstrijd, dan schuif je binnen de poule naar een veld met een lager nummer.   

 Behalve de winnaars op de velden 1 en 5, die blijven staan.

 // Verlies je een wedstrijd, dan schuif je binnen de poule naar een veld met een hoger nummer.  

 Behalve de verliezers op de velden 4 en 8, die blijven staan.

 // Na de 4de wedstrijd komt de grote wissel, hiervoor krijg je een kaartje van de scheidsrechter  

 met daarop het nummer van het veld waarop je de 5de wedstrijd gaat spelen,  

 waarna het standaard bovenstaande doorschijfsysteem weer van kracht is.

 // Voorbeeld, speel je op veld 4 en je wint, dan speel je de volgende wedstrijd op veld 3.

// Een wedstrijd duurt 5 minuten, tussen de wedstrijden is 1 minuut wisseltijd, 

 alleen de grote wissel duurt 3 minuten.

// De centrale tijdklok is leidend.

// Wedstrijd puntentelling: een gewonnen wedstrijd levert 1 punt op en een verloren wedstrijd 0 punten. 

 Bij gelijke puntenstand, is de veldpositie van de 8ste wedstrijd leidend.

// Dit geldt voor de sporten Badminton, Trefbal en Volleybal

// Het veld waarop je team start staat aangegeven in het boekje bij het betreffende spel.

VELD 8

VELD 7

VELD 6

VELD 5

VELD 3

VELD 2

VELD 1

VELD 4

Poule A Poule B

Ingang
zaal
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Badminton
Algemeen 
We spelen het badminton in teams van 2 tegen 2, wisselen tijdens een wedstrijd is niet toegestaan.

De service is heel belangrijk in badminton. Een service is goed als: 

// deze onderhands geslagen wordt 

// deze diagonaal in het juiste speelvak wordt gespeeld; 

// de serveerder niet op of tegen de lijnen staat; 

// de serveerder met beide voeten op de grond staat. 

Service dubbelspel 
// Bij een even stand wordt vanuit het rechter vak geserveerd. Bij een oneven stand uit het linker. 

// Er wordt alleen van serveervak gewisseld als je zelf (of je partner) een punt maakt. 

Telling 
Er wordt gespeeld op basis van het rally-point systeem (elke punt is ook echt een punt, de oude 

situatie dat je alleen kan scoren bij eigen service is komen te vervallen). De wedstrijd wordt 

gespeeld op tijd, wie de meeste punten heeft gescoord wint. 1 punt verschil is voldoende,  

bij gelijke stand wordt een beslissende rally gespeeld.  

Je scoort een punt als … 
// je de shuttle in het speelveld van de tegenstander op de grond slaat; 

// de tegenstander de shuttle in het net, onder het net,  

     tegen het plafond of zijmuren of buiten jouw speelveld slaat; 

// de tegenstander de shuttle slaat voordat deze over het net is; 

// de tegenstander de shuttle twee maal achter elkaar raakt. 

Let  Een let betekent dat de rally opnieuw moet worden gespeeld als gevolg van een onvoorziene 

gebeurtenis (bijvoorbeeld als de shuttle van anderen in jouw veld valt).

Roulatie  Voor het wedstrijdschema wordt gebruik gemaakt van het “Algemeen Wedstrijdschema  

voor de Sporten” op pagina 6.

De eerste wedstrijd wordt gespeeld conform de volgende indeling:

Je krijgt een punt tegen als ... 
// de shuttle binnen je speelveld op de grond valt; 

// de shuttle tijdens de service, buiten het juiste  

     servicevak van je tegenstander valt; 

// je de shuttle in het net slaat; 

// je de shuttle twee maal achter elkaar raakt. 

Team Veld  Team Veld
Hardeman 1  CMC 1
Heuvelman 1 2  Toyota Van Gent 2
De Wilde 3  Van Wakeren/Residence Rhenen 3
HuisartsenpraktijkVondellaan 1 4  Henken 1 4
Heuvelman 2 5  Huisartsenpraktijk Vondellaan 2 5
Henken 2 6  Carbogen Amcis 6
ProfiLabel/PMI 7  Overveen 7
CLV 8  MKB-accountants 8
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Trefbal

Aantal spelers
4 tegen 4, of 5 tegen 5 

Wedstrijd wordt gespeeld op tijd (5 minuten), op een half volleybalveld. 

Doel: de mat van de tegenstander plat op de grond krijgen  

door met een softe bal zo veel mogelijk spelers van  

de tegenstander uit te schakelen door hen te raken met de bal. 

Wat is nieuw: 
// Iedere speler mag zich vrij bewegen in het hele veld; 

// Je mag niet lopen met de bal (indien je loopt is de bal voor de tegenstander);

// Als je wordt geraakt door de bal nadat een tegenstander deze gooide, ben je af. Je mag pas  

het volgende potje weer meespelen (en mag dus niet achter of naast de zijlijn blijven meedoen); 

// Als je een bal vangt die de tegenstander gooide, is de werper af. Als de mat van de tegenstander 

binnen  5 minuten plat op de grond ligt, speel je een nog een potje. Het team dat de meeste matten 

op de grond krijgt, wint de ronde en verdient 1 punt. Bij gelijke stand na 5 minuten krijgen beide 

teams een ½ punt.

Roulatie
Voor het wedstrijdschema wordt gebruik gemaakt van het “Algemeen Wedstrijdschema  

voor de Sporten” op pagina 6.

De eerste wedstrijd wordt gespeeld conform de volgende indeling:

Team Veld  Team Veld
Hardeman 1  CMC 1
Heuvelman 1 2  Toyota Van Gent 2
De Wilde 3  Van Wakeren/Residence Rhenen 3
Huisartsenpraktijk Vondellaan 1 4  Henken 1 4
Heuvelman 2 5  Huisartsenpraktijk Vondellaan 2 5
Henken 2 6  Carbogen Amcis 6
ProfiLabel/PMI 7  Overveen 7
CLV 8  MKB-accountants 8
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Dit jaar hebben we in het programma een parcours met proeven opgenomen. 

De volgende proeven maken onderdeel uit van het programma:

// Knoopproef
// Spijkerslaan
// Eetproef
// Katapultschieten
// Planken
// Basketbal
// Fietsen
// Bal gooien

De speluitleg per proef krijg je bij aanvang van de proef, dus let goed op tijdens de 2 minuten speluitleg. 

Per proef kun je 1 punt verdienen.

Tijd
Per proef beginnen we met 2 minuten speluitleg, dan 3 minuten spelen.  

Na 5 minuten hoor je de gong en is er 1 minuut wisseltijd.

Roulatie
Als er gewisseld wordt tussen de proeven, gaat dat op basis van teamnummer.  

Alle teams met een even teamnummer schuiven naar een proef met het volgende hogere nummer.  

Alle teams met een oneven teamnummer schuiven naar een proef met een nummer lager.

De eerste proef wordt uitgevoerd conform de volgende indeling:

Parcours met Proeven

Team Proef  Team  Proef
1. Hardeman 1  2. Heuvelman 1 1
3. De Wilde 2  4. Heuvelman 2 2
5. Overveen 3  6. HP Vondellaan 1 3
7. Toyota Van Gent 4  8. HP Vondellaan 2 4
9. CMC 5  10. Van Wakeren/Residence 5
11. ProfiLabel/PMI 6  12. Henken 1 6
13. Carbogen Amcis 7  14. Henken 2 7
15. CLV 8  16. MKB Accountants 8
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Volleybal

Algemeen 
We spelen op een half volleybalveld in teams van 4 tegen 4;  

De achterlijn ligt een meter voor de normale achterlijn.  

Je rouleert in het veld met de klok mee.  

Wisselen tijdens de wedstrijd mag.  

De service 
// Onderhands of bovenhands;  

// Mag via het net, op de lijn is in, tegen de antenne is uit;   

// De serveerder moet achter de servicelijn staan;

// Na 3x (goed) serveren moet je doordraaien.

Telling 
Rally-point systeem (elk punt is ook echt een punt). Op tijd, wie de meeste punten heeft gescoord wint. 

1 punt verschil is voldoende, bij gelijke stand wordt een beslissende rally gespeeld.  

Dubbel fout 
Een “dubbel fout” (twee duimen omhoog van de scheidsrechter) betekent dat de rally opnieuw  

moet worden gespeeld als gevolg van een onvoorziene gebeurtenis (bijvoorbeeld als de bal  

van anderen in jouw veld valt).

Roulatie
Voor het wedstrijdschema wordt gebruik gemaakt van het “Algemeen Wedstrijdschema  

voor de Sporten” op pagina 6.

De eerste wedstrijd wordt gespeeld conform de volgende indeling:

Team Veld  Team Veld
Hardeman 1  CMC 1
Heuvelman 1 2  Toyota Van Gent 2
De Wilde 3  Van Wakeren/Residence Rhenen 3
Huisartsenpraktijk Vondellaan 1 4  Henken 1 4
Heuvelman 2 5  Huisartsenpraktijk Vondellaan 2 5
Henken 2 6  Carbogen Amcis 6
ProfiLabel/PMI 7  Overveen 7
CLV 8  MKB-accountants 8
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Co-sponsoren

Einduitslag
Einduitslag van de hele dag wordt bepaald op basis van de totaalscores per team waarbij 

voor elke van de 3 sporten maximaal 8 punten te verdienen zijn en voor de proeven ook 8. 

Maximaal zijn er dus 32 punten te winnen.

Het team met de hoogste totale score wint de Rotary Sportdag 2020,  

bij een gelijke score is de uitslag van de volleybal doorslaggevend.

Koffiepauze
De koffie met lekkers wordt gesponsord en verzorgd door Café Sporthal West

Lunch
De lunch wordt gesponsord en verzorgd door Restaurant ‘de 3 Zussen’ uit Rhenen

Borrel
De Borrel wordt gesponsord door Henken

Henken 

Grafische Kamer 

ITIM Consultancy

Go-Tan

grafischekamer

Sportservice Veenendaal

Huting Belastingadvies

3 Zussen

Sportcafe West



Colofon
Redactie  Rotary Club Veenendaal

Ontwerp  Grafische Kamer, Veenendaal

Rotary is een wereldwijd netwerk van leden die vanuit 

verschillende beroepsgroepen hun kennis en ervaring  

willen inzetten om de maatschappij op lokaal, nationaal  

en internationaal niveau te ondersteunen. De doelstelling  

van Rotary is ‘Service above Self’.

Rotary Veenendaal is een actieve, gezellige, levendige 

vrijdagmiddagclub. Twee keer per maand lunchen we samen  

bij de 3 Zussen en nodigen we een inspirerende (gast)spreker  

uit of volgt er een bedrijfsbezoek. 1 keer per maand 

organiseren we een vrijdagmiddagborrel van 16.00u tot 18.00u. 

Daarnaast komen we samen voor verschillende projecten  

voor het goede doel en organiseren we gezellige activiteiten  

om onze onderlinge vriendschapsband te versterken.

Rotary Club Veenendaal District 1570

@Rotary0318Rotary0318   www.rotary.nl/veenendaal
© 2020, Rotary Club Veenendaal


