
Team challenges 
Het is officieel; de NeVoBo heeft aangegeven dat er dit seizoen niet meer voor promotie of 
degradatie wordt gevolleybald. Hopelijk mag de jeugd na de lockdown weer binnen trainen en 
mogelijk dat er in de lente nog een aantal wedstrijden voor volwassenen gespeeld kunnen worden, 
maar dit is nu allemaal nog onduidelijk. Om toch de teamspirit hoog te houden en volgend seizoen 
weer met een gemotiveerd team te kunnen knallen, zullen er vanaf februari ‘Team challenges’ op de 
website van Hou Stand verschijnen. Team challenges zijn opdrachten die je met je team kunt 
uitvoeren en waarvoor je punten verdient. Het team dat op 1 september de meeste punten heeft 
verzameld wint een mooie prijs. 

Hoe werkt het? 
Om je team in te schrijven maak je 10,- euro over naar NL54 INGB 0001 3050 56 t.n.v. 
Volleybalvereniging Hou Stand onder vermelding van je teamnaam (bijv. Heren 3). Dit geld wordt 
deels gebruikt voor een prijzenpot en zal voor een deel aan een goed doel geschonken worden. Hoe 
meer teams meedoen, hoe hoger de prijzenpot en het geld dat we doneren aan het goede doel (zie 
verdeling onder het kopje prijzenpot). Nadat je bent ingeschreven kun je meedoen aan de 
challenges. Elke twee weken zal er een nieuwe challenge gepost worden op de Hou Stand website. 
Elk deelnemend team kan zijn inzending insturen naar nieuws@houstand.nl. De inzendingen zullen 
worden beoordeeld door een jury bestaande uit: Robin Crepin, Ewout van Linge en Jeanette van 
Walderveen. Voor elke geslaagde challenge zal de jury punten uitreiken en het team/de teams met 
de meeste punten op 1 september 2021 wint naast eeuwige roem ook een geldbedrag dat 
bijvoorbeeld ingezet kan worden tijdens een teamuitje of een overwinningsborrel. 

Prijzenpot 
Afhankelijk van het aantal deelnemende teams zal de prijzenpot en het goede doelen geld als volgt 
verdeeld worden: 

Aantal deelnemende teams Geld voor de winnaar(s) Geld naar goede doel* 

3 teams of minder 1e plek: 10 euro 0-20 euro 
4-5 1e plek: 20 euro 20-30 euro 
6-10 1e plek: 30 euro 30-70 euro 
11-15 1e plek: 40 euro 

2e plek: 20 euro 
50-90 euro 

16-20 1e plek: 60 euro 
2e plek: 30 euro 
3e plek: 10 euro 

60-100 euro 

>20 teams 1e plek: 60 euro 
2e plek: 30 euro 
3e plek: 20 euro 
4e plek: 10 euro 

90 euro of meer afhankelijk 
van het aantal deelnemende 
teams 

*Hou stand zal dit bedrag verdubbelen 

1e Challenge 
De 1e challenge zal 6 februari op de website komen, maar we geven hem ook hier al weg zodat je 
weet wat je ongeveer kan verwachten. De 1e challenge is: 

“Maak een teamfoto van je team zonder daadwerkelijk bij elkaar te komen” 
5 punten voor een foto met het hele team 
3 punten voor een foto met >75% van het hele team 
1 punt voor elke ingestuurde teamfoto met minstens 2 personen 
Nog eens extra 5 punten voor de meest originele foto 



Helaas zitten we op dit moment in een situatie waarbij het niet wenselijk is om elkaar op te zoeken; 
Houd je bij het doen van de challenges altijd aan de regels van de overheid en in dit geval ook aan de 
regels van deze challenge. Teamfoto’s die niet op afstand gemaakt zijn zullen worden 
gediskwalificeerd, dus laat je creativiteit de vrije loop, brainstorm digitaal met je team en stuur je 
teamfoto’s naar nieuws@houstand.nl. Deze challenge loopt van 8 tot en met 21 februari. Houd de 
nieuws pagina van de website in de gaten voor updates, uitslagen en de volgende challenge. 


