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1

Algemeen

De organisatie van CMV toernooien en competities in regio Zuid is verschillend. In deze publicatie
zetten we een aantal dingen op een rij en staat alle informatie over de CMV competitie en CMV
toernooien beschreven.
In dit document wordt er onderscheid gemaakt tussen CMV toernooien en CMV competitie.
•

•

Met CMV toernooien bedoelen we op zichzelf staande toernooien. Een team kan bepalen
aan 1 of meerdere toernooien deel te nemen. De inschrijving kan per toernooi
verschillen
De CMV competitie wordt georganiseerd door het regiokantoor in samenwerking met
competitieleiders. Hierbij verloopt zowel de communicatie als de organisatie van de
competitie via het regiokantoor. De competitie bestaat uit een 1e en 2e helft. De
inschrijving zal dan ook 2 keer per jaar plaatsvinden. Aan het einde van zowel de 1e als
2e helft wordt een ranglijst gemaakt en de kampioenen bepaald. Een dispensatieteam
heeft geen recht om kampioen te worden.

Financiën:
•
•

Het bestuur van de vereniging stelt zich garant voor de teamgelden van de teams die
gedurende het seizoen deelnemen aan de CMV competitie.
De hoogte van de teamgelden wordt voor het begin van het seizoen vastgesteld door de
organisator. Bij het terugtrekken van een team blijven de teamgelden verschuldigd. Reeds
betaalde teamgelden zullen niet worden gerestitueerd.

Communicatie:
•
•

•

De organisator is verantwoordelijk voor de communicatie naar de deelnemende
verenigingen. De deelnemende verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor het verstrekken
van correcte contactgegevens.
De contactpersonen van de deelnemende verenigingen zijn verantwoordelijk voor alle
communicatie naar de organisator betreffende de CMV competitie (zoals het bijtijds
doorgeven van de uitslagen.) De organisator kan de contactpersonen bij gebreke
aansprakelijk stellen.
Alle informatie omtrent wedstrijden (wedstrijdschema’s, uitslagen, standenlijsten) zal
worden gepubliceerd op de Nevobo competitiewebsite.
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2

CMV Speelgebieden

2.1

CMV speelgebieden en competitieleiders

Binnen regio Zuid zijn er 12 speelkernen CMV. In zes van deze speelkernen spelen we CMV
competitie. In onderstaande tabel is te lezen welke vormen van CMV de vereniging wordt
aangeboden in de speelgebieden.
Speelkern
Den Bosch
Eindhoven
Boxmeer
Noord-midden Limburg
Zuid Limburg
De Kempen
Rotterdam
Alblasserwaard
Midden Brabant
West Brabant
Zeeland (zuid)
Zeeland (noord)
Competitieleiders:
Den Bosch
Den Bosch
Eindhoven
Boxmeer
Boxmeer
Noord-midden Limburg
Noord-Midden Limburg
Zuid Limburg
De Kempen
Rotterdam
Rotterdam
Alblasserwaard
Alblasserwaard
Midden Brabant
West Brabant
Zeeland (zuid)
Zeeland (noord)

CMV toernooien
N1 N2 N3 N4 N5
√ √ √
√ √ √ √ √
√ √ √
√ √ √
√ √ √
√ √ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √

niveau 1 – 3
niveau 4 – 6
niveau 1 – 3
niveau 4 – 6
niveau 1 – 3
niveau 4 – 6

niveau 1 – 4
niveau 5 – 6
niveau 1 – 4
niveau 5 – 6
niveau 1 – 6
niveau 1 – 6
niveau 1 – 6
niveau 1 – 6
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CMV competitie
N6 N1 N2 N3 N4 N5 N6
√ √ √
√
√ √ √
√ √ √
√ √ √
√
√ √
√ √
√
√
√
√

Shedy Doornbos
Fabian Spooren
Regiokantoor
Floris Verschuren
Floris Verschuren
Henriette Schaffelaar
Regiokantoor
Regiokantoor
Jolanda Maas (contactpersoon)
Kees van Eenige
Regiokantoor
Kees van Eenige
Regiokantoor
Susan van de Valk
Peet Besuijen
Regiokantoor
René Visser

4

3

Speelwijze per speelgebied

Bij de CMV competitie wordt er gespeeld volgens de spelregels van het CMV. De uitslagen van de
wedstrijden worden op dezelfde wijze geregistreerd als de wedstrijden in de jeugd- en
seniorencompetitie (www.nevobo.nl). Ook de spelersopgave aan de start van de competitie zal op
dezelfde wijze worden opgevraagd als bij de andere competitieteams (www.nevobo.nl).
3.1
Speeldagen
Er wordt gespeeld op zaterdag of zondag, zie onderstaande tabel:
Speelkern
Den Bosch
Eindhoven
Boxmeer
Noord-midden Limburg
Zuid Limburg
De Kempen
Rotterdam
Alblasserwaard
Midden Brabant
West Brabant
Zeeland (zuid)
Zeeland (noord)
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Zaterdag

Zondag
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

5

speelwijze Den Bosch
Niveau 1 t/m 3
1. Competitieleider
2. Speelwijze
3. Inschrijving hoog/regulier
4. Waar inschrijving
5. Aanmelding per toernooi?
6. Stand per speelhelft
7. Wie maakt de planning?
8. Planningmodule
9. Termijn van 1e publicatie
10. Wie publiceert planning?
11. Planning op www.nevobo.nl
12. Aantal toernooien
13. Aantal wedstrijden per toernooi
14. speelduur per wedstrijd
15. Scheidsrechters/spelleiders
16. Licentie/uitleg
17. Tellers
18. Score briefjes
19. Spelersopgave
20. Controle spelers
21. Controle scorebriefje
22. Doorgeven eindstand toernooidag
23. Organisatie rayonkampioenschap
24. Organisatie regiokampioenschap
25. Regels CMV reglement
26. Afwijkende spelregels
27. Stickervellen
28. Medailles
29. Zaalhuur declareren
30. Teamgeld
31. Facturering teamgeld
32. Kosten rayonkampioenschap
33. kosten regiokampioenschap
34. Kosten stickers/medailles
35. Overige kosten
36. Concept wedstrijdkalender
37. Definitieve wedstrijdkalender
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Shedy Doornbos
toernooivorm
nee
regiokantoor
ja
nee
competitieleider
Excel bestand
uiterlijk 1 week voor toernooi
Regiokantoor
ja
10
minimaal 3
2x7 min
organiserende vereniging
licentie wenselijk en uitleg noodzakelijk
organiserende vereniging of deelnemend team
uniforme score briefjes of telborden
2x per seizoen online
2x per seizoen door regiokantoor
ja door wedstrijdleiding
ja via standaard formulier aan regiokantoor
nee
nee
ja
nee
ja
ja
ja
ja
per half seizoen. Teams die later instromen dienen
volledig inschrijfgeld per seizoenshelft te betalen.
zit in teamgeld
zit in teamgeld
zit in teamgeld
voor organiserende vereniging
Regiokantoor en competitieleider
competitieleider en verenigingen

6

Niveau 4 t/m 6
1. Competitieleider
2. Speelwijze
3. Inschrijving hoog/regulier
4. Waar inschrijving?
5. Aanmelding per competitie?
6. Stand per speelhelft
7. Wie maakt de planning?
8. Planningmodule
9. Termijn van publicatie
10. Wie publiceert planning?
11. Planning op www.volleybal.nl
12. Aantal wedstrijddagen
13. Aantal wedstrijden per toernooi
14. speelduur per wedstrijd
15. Scheidsrechters
16. Licentie/uitleg
17. Tellers
18. Wedstrijdformulier
19. Spelersopgave
20. Spelersindeling per team
21. Controle spelers
22. Controle wedstrijdformulier
23. Doorgeven uitslagen via website
24. Organisatie rayonkampioenschap
25. Organisatie regiokampioenschap

26. Regels CMV reglement
27. Afwijkende spelregels
28. Stickervellen
29. Medailles
30. Zaalhuur declareren
31. Teamgeld
32. Facturering teamgeld
33. Kosten rayonkampioenschap
34. Kosten regiokampioenschap
35. Overige kosten
36. Concept wedstrijdkalender
37. Definitieve wedstrijdkalender
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Fabian Spooren
competitie
ja
regiokantoor
per seizoenshelft
ja
competitieleider
ISS systeem
3 weken voor start competitie
Regiokantoor
ja
10
minimaal 3
2x12 min
organiserende vereniging
licentie wenselijk en uitleg noodzakelijk
organiserende vereniging of deelnemend team
CMV wedstrijdformulier
2x per seizoen online
2x per seizoen digitaal zoals senioren
2x per seizoen door regiokantoor
ja door wedstrijdleiding
organiserende vereniging
ja door regiokantoor
ja door regiokantoor. Speelgebieden met meer
teams t.o.v. andere speelgebieden, mogen meer
teams afvaardigen
ja
nee
nee
nee
ja
ja
per half seizoen. Teams die later instromen dienen
volledig inschrijfgeld per seizoenshelft te betalen.
zit in teamgeld
zit in teamgeld
voor organiserende vereniging
Regiokantoor en competitieleider
competitieleider en verenigingen

7

speelwijze Eindhoven
Niveau 1 t/m 6
1. Competitieleider
2. Speelwijze
3. Inschrijving hoog/regulier
4. Waar inschrijving
5. Aanmelding per toernooi?
6. Stand per speelhelft
7. Wie maakt de planning?
8. Planningmodule
9. Termijn van 1e publicatie
10. Wie publiceert planning?
11. Planning op www.nevobo.nl
12. Aantal toernooien
13. Aantal wedstrijden per toernooi
14. speelduur per wedstrijd
15. Scheidsrechters/spelleiders
16. Licentie/uitleg
17. Tellers
18. Score briefjes
19. Spelersopgave
20. Controle spelers
21. Controle scorebriefje
22. Doorgeven eindstand toernooidag
23. Organisatie rayonkampioenschap
24. Organisatie regiokampioenschap
25. Regels CMV reglement
26. Afwijkende spelregels
27. Stickervellen
28. Medailles
29. Zaalhuur declareren
30. Teamgeld
31. Facturering teamgeld
32. Kosten rayonkampioenschap
33. kosten regiokampioenschap
34. Kosten stickers/medailles
35. Overige kosten
36. Concept wedstrijdkalender
37. Definitieve wedstrijdkalender
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Regiokantoor
niveau 1 t/m 6 toernooivorm
nee
regiokantoor
ja
nee
organiserende vereniging
Excel bestand
3 weken voor toernooi
Regiokantoor
ja
minimaal 8
minimaal 4
2x7 min / 1x 15 min
organiserende vereniging
licentie wenselijk en uitleg noodzakelijk
organiserende vereniging of deelnemend team
uniforme score briefjes of telborden
2x per seizoen online
2x per seizoen door regiokantoor
ja door wedstrijdleiding
ja via standaard formulier aan regiokantoor
nee, eindstand laatste toernooi
ja door regiokantoor. Speelgebieden met meer
teams t.o.v. andere speelgebieden, mogen meer
teams afvaardigen
ja
nee
ja
ja
ja
ja
per half seizoen. Teams die later instromen dienen
volledig inschrijfgeld per seizoenshelft te betalen.
zit in teamgeld
zit in teamgeld
zit in teamgeld
voor organiserende vereniging
Regiokantoor en competitieleider
competitieleider en verenigingen

8

speelwijze Boxmeer
Niveau 1 t/m 3
1. Competitieleider
2. Speelwijze
3. Inschrijving hoog/regulier
4. Waar inschrijving
5. Aanmelding per toernooi?
6. Stand per speelhelft
7. Wie maakt de planning?
8. Planningmodule
9. Termijn van publicatie
10. Wie publiceert planning?
11. Planning op www.nevobo.nl
12. Aantal toernooien
13. Aantal wedstrijden per toernooi
14. speelduur per wedstrijd
15. Scheidsrechters/spelleiders
16. Licentie/uitleg
17. Tellers
18. Score briefjes
19. Spelersopgave
20. Controle spelers
21. Controle scorebriefje
22. Doorgeven eindstand toernooidag
23. Organisatie rayonkampioenschap
24. Organisatie regiokampioenschap
25. Regels CMV reglement
26. Afwijkende spelregels
27. Stickervellen
28. Medailles
29. Zaalhuur declareren
30. Teamgeld
31. Facturering teamgeld
32. Kosten rayonkampioenschap
33. kosten regiokampioenschap
34. Kosten stickers/medailles
35. Overige kosten
36. Concept wedstrijdkalender
37. Definitieve wedstrijdkalender
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Floris Verschuren / Henk Willems / Miranda Roeffen
toernooivorm
nee
regiokantoor
ja
nee
competitieleider
Excel bestand
1 week voor toernooi
Regiokantoor
ja
minimaal 8
minimaal 4
2x7 min / 1x15 min
organiserende vereniging
licentie wenselijk en uitleg noodzakelijk
organiserende vereniging of deelnemend team
uniforme score briefjes of telborden
2x per seizoen online
2x per seizoen door regiokantoor
ja door wedstrijdleiding
ja door competitieleider via standaard formulier aan
regiokantoor
nee
nee
ja
nee
ja
ja
ja
ja
per half seizoen. Teams die later instromen dienen
volledig inschrijfgeld per seizoenshelft te betalen.
zit in teamgeld
zit in teamgeld
zit in teamgeld
voor organiserende vereniging
Regiokantoor en competitieleider
competitieleider en verenigingen

9

Niveau 4 t/m 6
1. Competitieleider
2. Speelwijze
3. Inschrijving hoog/regulier
4. Waar inschrijving?
5. Aanmelding per competitie?
6. Stand per speelhelft
7. Wie maakt de planning?
8. Planningmodule
9. Termijn van 1e publicatie
10. Wie publiceert planning?
11. Planning op www.volleybal.nl
12. Aantal wedstrijddagen
13. Aantal wedstrijden per toernooi
14. speelduur per wedstrijd
15. Scheidsrechters
16. Licentie/uitleg
17. Tellers
18. Wedstrijdformulier
19. Spelersopgave
20. Spelersindeling per team
21. Controle spelers
22. Doorgeven uitslagen via website
23. Controle wedstrijdformulier
24. Organisatie rayonkampioenschap
25. Organisatie regiokampioenschap

26. Regels CMV reglement
27. Afwijkende spelregels
28. Stickervellen
29. Medailles
30. Zaalhuur declareren
31. Teamgeld
32. Facturering teamgeld
33. Kosten rayonkampioenschap
34. Kosten regiokampioenschap
35. Overige kosten
36. Concept wedstrijdkalender
37. Definitieve wedstrijdkalender
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Floris Verschuren
competitie
ja
regiokantoor
per seizoenshelft
ja
competitieleider
ISS systeem (nodig voor publicatie op website)
3 weken voor start competitie
Regiokantoor
ja
12
minimaal 3
2x12 min
organiserende vereniging
licentie wenselijk en uitleg noodzakelijk
organiserende vereniging of deelnemend team
CMV wedstrijdformulier
2x per seizoen online
2x per seizoen digitaal zoals senioren
2x per seizoen door regiokantoor
organiserende vereniging
ja door wedstrijdleiding
ja door regiokantoor
ja door regiokantoor. Speelgebieden met meer
teams t.o.v. andere speelgebieden, mogen meer
teams afvaardigen
ja
nee
nee
nee
ja
ja
per half seizoen. Teams die later instromen dienen
volledig inschrijfgeld per seizoenshelft te betalen.
zit in teamgeld
zit in teamgeld
voor organiserende vereniging
Regiokantoor en competitieleider
competitieleider en verenigingen

10

speelwijze Noord-Midden Limburg
Niveau 1 t/m 3
1. Competitieleider
2. Speelwijze
3. Inschrijving hoog/regulier
4. Waar inschrijving
5. Aanmelding per toernooi?
6. Stand per speelhelft
7. Wie maakt de planning?
8. Planningmodule
9. Termijn van 1e publicatie
10. Wie publiceert planning?
11. Planning op www.nevobo.nl
12. Aantal toernooien
13. Aantal wedstrijden per toernooi
14. speelduur per wedstrijd
15. Scheidsrechters/spelleiders
16. Licentie/uitleg
17. Tellers
18. Score briefjes
19. Spelersopgave
20. Controle spelers
21. Controle scorebriefje
22. Doorgeven eindstand toernooidag
23. Organisatie rayonkampioenschap
24. Organisatie regiokampioenschap
25. Regels CMV reglement
26. Afwijkende spelregels
27. Stickervellen
28. Medailles
29. Zaalhuur declareren
30. Teamgeld
31. Facturering teamgeld
32. Kosten rayonkampioenschap
33. kosten regiokampioenschap
34. Kosten stickers/medailles
35. Overige kosten
36. Concept wedstrijdkalender
37. Definitieve wedstrijdkalender
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Regiokantoor / Henriette Schaffelaar
toernooivorm
nee
regiokantoor
ja
nee
competitieleider
Excel bestand
2 weken voor toernooi
Regiokantoor
ja
10
minimaal 3
2x7 min / 15 min
organiserende vereniging
licentie wenselijk en uitleg noodzakelijk
organiserende vereniging of deelnemend team
uniforme score briefjes of telborden
2x per seizoen online
2x per seizoen door regiokantoor
ja door wedstrijdleiding
ja via standaard formulier aan regiokantoor
nee
nee
ja
nee
ja
ja
ja
ja
per half seizoen. Teams die later instromen dienen
volledig inschrijfgeld per seizoenshelft te betalen.
zit in teamgeld
zit in teamgeld
zit in teamgeld
voor organiserende vereniging
Regiokantoor en competitieleider
competitieleider en verenigingen

11

Niveau 4 t/m 6
1. Competitieleider
2. Speelwijze
3. Inschrijving hoog/regulier
4. Waar inschrijving?
5. Aanmelding per competitie?
6. Stand per speelhelft
7. Wie maakt de planning?
8. Planningmodule
9. Termijn van 1e publicatie
10. Wie publiceert planning?
11. Planning op www.volleybal.nl
12. Aantal wedstrijddagen
13. Aantal wedstrijden per toernooi
14. speelduur per wedstrijd
15. Scheidsrechters
16. Licentie/uitleg
17. Tellers
18. Wedstrijdformulier
19. Spelersopgave
20. Spelersindeling per team
21. Controle spelers
22. Doorgeven uitslagen via website
23. Controle wedstrijdformulier
24. Organisatie rayonkampioenschap
25. Organisatie regiokampioenschap

26. Regels CMV reglement
27. Afwijkende spelregels
28. Stickervellen
29. Medailles
30. Zaalhuur declareren
31. Teamgeld
32. Facturering teamgeld
33. Kosten rayonkampioenschap
34. Kosten regiokampioenschap
35. Overige kosten
36. Concept wedstrijdkalender
37. Definitieve wedstrijdkalender

Publicatie P3.14 CMV competitie regio Zuid

Regiokantoor
competitie
ja
regiokantoor
per seizoenshelft
ja
competitieleider
ISS systeem (nodig voor publicatie op website)
3 weken voor start competitie
Regiokantoor
ja
16
minimaal 3
2x12 min
organiserende vereniging
licentie wenselijk en uitleg noodzakelijk
organiserende vereniging of deelnemend team
CMV wedstrijdformulier
2x per seizoen online of middels standaard formulier
2x per seizoen digitaal zoals senioren
2x per seizoen door regiokantoor
organiserende vereniging
ja door wedstrijdleiding
ja door regiokantoor
ja door regiokantoor. Speelgebieden met meer
teams t.o.v. andere speelgebieden, mogen meer
teams afvaardigen
ja
nee
nee
nee
nee
ja
per half seizoen. Teams die later instromen dienen
volledig inschrijfgeld per seizoenshelft te betalen.
zit in teamgeld
zit in teamgeld
voor organiserende vereniging
Regiokantoor en competitieleider
competitieleider en verenigingen

12

speelwijze Zuid Limburg
Niveau 1 t/m 3
1. Competitieleider
2. Speelwijze
3. Inschrijving hoog/regulier
4. Waar inschrijving
5. Aanmelding per toernooi?
6. Stand per speelhelft
7. Wie maakt de planning?
8. Planningmodule
9. Termijn van 1e publicatie
10. Wie publiceert planning?
11. Planning op www.nevobo.nl
12. Aantal toernooien
13. Aantal wedstrijden per toernooi
14. speelduur per wedstrijd
15. Scheidsrechters/spelleiders
16. Licentie/uitleg
17. Tellers
18. Score briefjes
19. Spelersopgave
20. Controle spelers
21. Controle scorebriefje
22. Doorgeven eindstand toernooidag
23. Organisatie rayonkampioenschap
24. Organisatie regiokampioenschap
25. Regels CMV reglement
26. Afwijkende spelregels
27. Stickervellen
28. Medailles
29. Zaalhuur declareren
30. Teamgeld
31. Facturering teamgeld
32. Kosten rayonkampioenschap
33. kosten regiokampioenschap
34. Kosten stickers/medailles
35. Overige kosten
36. Concept wedstrijdkalender
37. Definitieve wedstrijdkalender
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Regiokantoor
toernooivorm
nee
regiokantoor
ja
nee
competitieleider
Excel bestand
3 weken voor toernooi
Regiokantoor
ja
9
minimaal 4
2x7 min / 1x15 min
organiserende vereniging
licentie wenselijk en uitleg noodzakelijk
organiserende vereniging of deelnemend team
uniforme score briefjes of telborden
2x per seizoen online
2x per seizoen door regiokantoor
ja door wedstrijdleiding
ja via standaard formulier aan regiokantoor
nee
nee
ja
nee
ja
ja
ja
ja
per half seizoen. Teams die later instromen dienen
volledig inschrijfgeld per seizoenshelft te betalen.
zit in teamgeld
zit in teamgeld
zit in teamgeld
voor organiserende vereniging
Regiokantoor en competitieleider
competitieleider en verenigingen

13

Niveau 4 t/m 6
1. Competitieleider
2. Speelwijze
3. Inschrijving hoog/regulier
4. Waar inschrijving?
5. Aanmelding per competitie?
6. Stand per speelhelft
7. Wie maakt de planning?
8. Planningmodule
9. Termijn van publicatie
10. Wie publiceert planning?
11. Planning op www.volleybal.nl
12. Aantal wedstrijddagen
13. Aantal wedstrijden per toernooi
14. speelduur per wedstrijd
15. Scheidsrechters
16. Licentie/uitleg
17. Tellers
18. Wedstrijdformulier
19. Spelersopgave
20. Spelersindeling per team
21. Controle spelers
22. Doorgeven uitslagen via website
23. Controle wedstrijdformulier
24. Organisatie rayonkampioenschap
25. Organisatie regiokampioenschap

26. Regels CMV reglement
27. Afwijkende spelregels
28. Stickervellen
29. Medailles
30. Zaalhuur declareren
31. Teamgeld
32. Facturering teamgeld
33. Kosten rayonkampioenschap
34. Kosten regiokampioenschap
35. Overige kosten
36. Concept wedstrijdkalender
37. Definitieve wedstrijdkalender

Publicatie P3.14 CMV competitie regio Zuid

Regiokantoor
competitie
ja
regiokantoor
per seizoenshelft
ja
competitieleider
ISS systeem (nodig voor publicatie op website)
3 weken voor start competitie
Regiokantoor
ja
10
minimaal 3
2x12 min
organiserende vereniging
licentie wenselijk en uitleg noodzakelijk
organiserende vereniging of deelnemend team
CMV wedstrijdformulier
2x per seizoen online of middels standaard formulier
2x per seizoen digitaal zoals senioren
2x per seizoen door regiokantoor
organiserende vereniging
ja door wedstrijdleiding
ja door regiokantoor
ja door regiokantoor. Speelgebieden met meer
teams t.o.v. andere speelgebieden, mogen meer
teams afvaardigen
ja
nee
nee
nee
ja
ja
per half seizoen. Teams die later instromen dienen
volledig inschrijfgeld per seizoenshelft te betalen.
zit in teamgeld
zit in teamgeld
voor organiserende vereniging
Regiokantoor en competitieleider
competitieleider en verenigingen
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speelwijze De Kempen
Niveau 1 t/m 6
1. Competitieleider
2. Speelwijze
3. Inschrijving hoog/laag/midden
4. Waar inschrijving
5. Aanmelding per toernooi?
6. Stand per speelhelft
7. Wie maakt de planning?
8. Planningmodule
9. Termijn van 1e publicatie
10. Wie publiceert planning?
11. Planning op www.nevobo.nl
12. Aantal toernooien
13. Aantal wedstrijden per toernooi
14. speelduur per wedstrijd
15. Scheidsrechters/spelleiders
16. Licentie/uitleg
17. Tellers
18. Score briefjes
19. Spelersopgave
20. Controle spelers
21. Controle scorebriefje
22. Doorgeven eindstand toernooidag
23. Organisatie rayonkampioenschap
24. Organisatie regiokampioenschap

25. Regels CMV reglement
26. Afwijkende spelregels
27. Stickervellen
28. Medailles
29. Zaalhuur declareren
30. Teamgeld
31. Facturering teamgeld
32. Kosten rayonkampioenschap
33.kosten regiokampioenschap
34.Kosten regiokampioenschap
35.Overige kosten
36.Concept wedstrijdkalender
37.Definitieve wedstrijdkalender

Publicatie P3.14 CMV competitie regio Zuid

?
toernooivorm
nee
regiokantoor
ja
nee
competitieleider
Excel bestand
3 weken voor toernooi
Regiokantoor
ja
minimaal 7
minimaal 4
2x7 min
organiserende vereniging
licentie wenselijk en uitleg noodzakelijk
organiserende vereniging of deelnemend team
uniforme score briefjes of telborden
2x per seizoen online
2x per seizoen door regiokantoor
ja door wedstrijdleiding
ja via standaard formulier aan regiokantoor
nee, eindstand laatste toernooi
ja door regiokantoor. Speelgebieden met meer
teams t.o.v. andere speelgebieden, mogen meer
teams afvaardigen
ja
nee
ja
ja
ja
ja
per half seizoen. Teams die later instromen dienen
volledig inschrijfgeld per seizoenshelft te betalen.
deelnemende verenigingen
zit in teamgeld
zit in teamgeld
voor organiserende vereniging
Regiokantoor en competitieleider
competitieleider en verenigingen
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speelwijze Rotterdam
Niveau 1 t/m 4
1. Competitieleider
2. Speelwijze
3. Inschrijving hoog/regulier
4. Waar inschrijving
5. Aanmelding per toernooi?
6. Stand per speelhelft
7. Wie maakt de planning?
8. Planningmodule
9. Termijn van 1e publicatie
10. Wie publiceert planning?
11. Planning op www.nevobo.nl
12. Aantal toernooien
13. Aantal wedstrijden per toernooi
14. speelduur per wedstrijd
15. Scheidsrechters/spelleiders
16. Licentie/uitleg
17. Tellers
18. Score briefjes
19. Spelersopgave
20. Controle spelers
21. Controle scorebriefje
22. Doorgeven eindstand toernooidag
23. Organisatie rayonkampioenschap
24. Organisatie regiokampioenschap
25. Regels CMV reglement
26. Afwijkende spelregels
27. Stickervellen
28. Medailles
29. Zaalhuur declareren
30. Teamgeld
31. Facturering teamgeld
32. Kosten rayonkampioenschap
33. kosten regiokampioenschap
34. Kosten stickers/medailles
35. Overige kosten
36. Concept wedstrijdkalender
37. Definitieve wedstrijdkalender
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Kees van Eenige
niveau 1 t/m 4 toernooivorm
nee
regiokantoor
ja
nee
organiserende vereniging
Excel bestand
1 week voor toernooi
Regiokantoor
ja
10
minimaal 4
2x7 min / 1x15 min
deelnemende vereniging
licentie wenselijk en uitleg noodzakelijk
organiserende vereniging of deelnemend team
uniforme score briefjes of telborden
2x per seizoen online
2x per seizoen door regiokantoor
ja door wedstrijdleiding
ja via standaard formulier aan regiokantoor
nee, eindstand laatste toernooi (niveau 4)
ja door regiokantoor. Speelgebieden met meer
teams t.o.v. andere speelgebieden, mogen meer
teams afvaardigen
ja
nee
ja
ja
ja
ja
per half seizoen. Teams die later instromen dienen
volledig inschrijfgeld per seizoenshelft te betalen.
zit in teamgeld
zit in teamgeld
zit in teamgeld
voor organiserende vereniging
Regiokantoor en competitieleider
competitieleider en verenigingen
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Niveau 5 en 6
1. Competitieleider
2. Speelwijze
3. Inschrijving hoog/regulier
4. Waar inschrijving?
5. Aanmelding per competitie?
6. Stand per speelhelft
7. Wie maakt de planning?
8. Planningmodule
9. Termijn van publicatie
10. Wie publiceert planning?
11. Planning op www.volleybal.nl
12. Aantal wedstrijddagen
13. Aantal wedstrijden per toernooi
14. speelduur per wedstrijd
15. Scheidsrechters
16. Licentie/uitleg
17. Tellers
18. Wedstrijdformulier
19. Spelersopgave
20. Spelersindeling per team
21. Controle spelers
22. Doorgeven uitslagen via website
23. Controle wedstrijdformulier
24. Organisatie rayonkampioenschap
25. Organisatie regiokampioenschap

26. Regels CMV reglement
27. Afwijkende spelregels
28. Stickervellen
29. Medailles
30. Zaalhuur declareren
31. Teamgeld
32. Facturering teamgeld
33. Kosten rayonkampioenschap
34. Kosten regiokampioenschap
35. Overige kosten
36. Concept wedstrijdkalender
37. Definitieve wedstrijdkalender
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Regiokantoor
niveau 5 en 6 competitie
ja
regiokantoor
per seizoenshelft
ja
competitieleider
ISS systeem (nodig voor publicatie op website)
3 weken voor start competitie
Regiokantoor
ja
22
nvt
4 sets (beslissende 5e)
organiserende vereniging
licentie wenselijk en uitleg noodzakelijk
organiserende vereniging of deelnemend team
Senioren wedstrijdformulier
2x per seizoen online of middels standaard formulier
2x per seizoen digitaal zoals senioren
ja door regiokantoor
organiserende vereniging
ja door wedstrijdleiding
ja door regiokantoor
ja door regiokantoor. Speelgebieden met meer
teams t.o.v. andere speelgebieden, mogen meer
teams afvaardigen
ja
nee
nee
nee
nee
ja
per half seizoen. Teams die later instromen dienen
volledig inschrijfgeld per seizoenshelft te betalen.
zit in teamgeld
zit in teamgeld
voor organiserende vereniging
Regiokantoor en competitieleider
competitieleider en verenigingen
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speelwijze Alblasserwaard
Niveau 1 t/m 4
1. Competitieleider
2. Speelwijze
3. Inschrijving hoog/regulier
4. Waar inschrijving
5. Aanmelding per toernooi?
6. Stand per speelhelft
7. Wie maakt de planning?
8. Planningmodule
9. Termijn van 1e publicatie
10. Wie publiceert planning?
11. Planning op www.nevobo.nl
12. Aantal toernooien
13. Aantal wedstrijden per toernooi
14. speelduur per wedstrijd
15. Scheidsrechters/spelleiders
16. Licentie/uitleg
17. Tellers
18. Score briefjes
19. Spelersopgave
20. Controle spelers
21. Controle scorebriefje
22. Doorgeven eindstand toernooidag
23. Organisatie rayonkampioenschap
24. Organisatie regiokampioenschap

25. Regels CMV reglement
26. Afwijkende spelregels
27. Stickervellen
28. Medailles
29. Zaalhuur declareren
30. Teamgeld
31. Facturering teamgeld
32. Kosten rayonkampioenschap
33. kosten regiokampioenschap
34. Kosten stickers/medailles
35. Overige kosten
36. Concept wedstrijdkalender
37. Definitieve wedstrijdkalender
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Kees van Eenige
niveau 1 t/m 4 toernooivorm
nee
regiokantoor
ja
nee
organiserende vereniging
Excel bestand
1 week
Regiokantoor
ja
10
minimaal 4
2x7 min / 1x15 min
deelnemende vereniging
licentie wenselijk en uitleg noodzakelijk
organiserende vereniging of deelnemend team
uniforme score briefjes of telborden
2x per seizoen online
2x per seizoen door regiokantoor
ja door wedstrijdleiding
ja via standaard formulier aan regiokantoor
nee, eindstand laatste toernooi (niveau 4)
ja door regiokantoor. Speelgebieden met meer
teams t.o.v. andere speelgebieden, mogen meer
teams afvaardigen
ja
nee
ja
ja
ja
ja
per half seizoen. Teams die later instromen dienen
volledig inschrijfgeld per seizoenshelft te betalen.
zit in teamgeld
zit in teamgeld
zit in teamgeld
voor organiserende vereniging
Regiokantoor en competitieleider
competitieleider en verenigingen
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Niveau 5 en 6
1. Competitieleider
2. Speelwijze
3. Inschrijving hoog/regulier
4. Waar inschrijving?
5. Aanmelding per competitie?
6. Stand per speelhelft
7. Wie maakt de planning?
8. Planningmodule
9. Termijn van publicatie
10. Wie publiceert planning?
11. Planning op www.volleybal.nl
12. Aantal wedstrijddagen
13. Aantal wedstrijden per toernooi
14. speelduur per wedstrijd
15. Scheidsrechters
16. Licentie/uitleg
17. Tellers
18. Wedstrijdformulier
19. Spelersopgave
20. Spelersindeling per team
21. Controle spelers
22. Doorgeven uitslagen via website
23. Controle wedstrijdformulier
24. Organisatie rayonkampioenschap
25. Organisatie regiokampioenschap

26. Regels CMV reglement
27. Afwijkende spelregels
28. Stickervellen
29. Medailles
30. Zaalhuur declareren
31. Teamgeld
32. Facturering teamgeld
33. Kosten rayonkampioenschap
34. Kosten regiokampioenschap
35. Overige kosten
36. Concept wedstrijdkalender
37. Definitieve wedstrijdkalender
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Regiokantoor
niveau 5 en 6 competitie
ja
regiokantoor
per seizoenshelft
ja
competitieleider
ISS systeem (nodig voor publicatie op website)
3 weken voor start competitie
Regiokantoor
ja
22
nvt
4 sets (beslissende 5e)
organiserende vereniging
licentie wenselijk en uitleg noodzakelijk
organiserende vereniging of deelnemend team
Senioren wedstrijdformulier
2x per seizoen online of middels standaard formulier
2x per seizoen digitaal zoals senioren
ja door regiokantoor
organiserende vereniging
ja door wedstrijdleiding
ja door competitieleider
ja door regiokantoor. Speelgebieden met meer
teams t.o.v. andere speelgebieden, mogen meer
teams afvaardigen
ja
nee
nee
nee
nee
ja
per half seizoen. Teams die later instromen dienen
volledig inschrijfgeld per seizoenshelft te betalen.
zit in teamgeld
zit in teamgeld
voor organiserende vereniging
Regiokantoor en competitieleider
competitieleider en verenigingen
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speelwijze Midden Brabant
Niveau 1 t/m 6
1. Competitieleider
2. Speelwijze
3. Inschrijving hoog/regulier
4. Waar inschrijving
5. Aanmelding per toernooi?
6. Stand per speelhelft
7. Wie maakt de planning?
8. Planningmodule
9. Termijn van 1e publicatie
10. Wie publiceert planning?
11. Planning op www.nevobo.nl
12. Aantal toernooien
13. Aantal wedstrijden per toernooi
14. speelduur per wedstrijd
15. Scheidsrechters/spelleiders
16. Licentie/uitleg
17. Tellers
18. Score briefjes
19. Spelersopgave
20. Controle spelers
21. Controle scorebriefje
22. Doorgeven eindstand toernooidag
23. Organisatie rayonkampioenschap
24. Organisatie regiokampioenschap

25. Regels CMV reglement
26. Afwijkende spelregels
27. Stickervellen
28. Medailles
29. Zaalhuur declareren
30. Teamgeld
31. Facturering teamgeld
32. Kosten rayonkampioenschap
33. kosten regiokampioenschap
34. Kosten stickers/medailles
35. Overige kosten
36. Concept wedstrijdkalender
37. Definitieve wedstrijdkalender
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Suzan van der Valk
toernooivorm
nee
regiokantoor
ja
nee
competitieleider
Excel bestand
1 week voor toernooi
Regiokantoor
ja
9
minimaal 3
2x7 min / 1x15 min
deelnemende vereniging
licentie wenselijk en uitleg noodzakelijk
organiserende vereniging of deelnemend team
uniforme score briefjes of telborden
2x per seizoen online
2x per seizoen door regiokantoor
ja door wedstrijdleiding
ja via standaard formulier aan regiokantoor
nee, eindstand laatste toernooi
ja door regiokantoor. Speelgebieden met meer
teams t.o.v. andere speelgebieden, mogen meer
teams afvaardigen
ja
nee
ja
ja
ja
ja
per half seizoen. Teams die later instromen dienen
volledig inschrijfgeld per seizoenshelft te betalen.
zit in teamgeld
zit in teamgeld
zit in teamgeld
voor organiserende vereniging
Regiokantoor en competitieleider
competitieleider en verenigingen
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speelwijze West Brabant
Niveau 1 t/m 6
1. Competitieleider
2. Speelwijze
3. Inschrijving hoog/regulier
4. Waar inschrijving
5. Aanmelding per toernooi?
6. Stand per speelhelft
7. Wie maakt de planning?
8. Planningmodule
9. Termijn van 1e publicatie
10. Wie publiceert planning?
11. Planning op www.nevobo.nl
12. Aantal toernooien
13. Aantal wedstrijden per toernooi
14. speelduur per wedstrijd
15. Scheidsrechters/spelleiders
16. Licentie/uitleg
17. Tellers
18. Score briefjes
19. Spelersopgave
20. Controle spelers
21. Controle scorebriefje
22. Doorgeven eindstand toernooidag
23. Organisatie rayonkampioenschap
24. Organisatie regiokampioenschap

25. Regels CMV reglement
26. Afwijkende spelregels
27. Stickervellen
28. Medailles
29. Zaalhuur declareren
30. Teamgeld
31. Facturering teamgeld
32. Kosten rayonkampioenschap
33. kosten regiokampioenschap
34. Kosten stickers/medailles
35. Overige kosten
36. Concept wedstrijdkalender
37. Definitieve wedstrijdkalender
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Peet Besuijen
toernooivorm
nee
regiokantoor
ja
nee
competitieleider
Excel bestand
1 week voor toernooi
Regiokantoor
ja
8
minimaal 4
2x7 min / 1x15 min
deelnemende vereniging
licentie wenselijk en uitleg noodzakelijk
organiserende vereniging of deelnemend team
uniforme score briefjes of telborden
2x per seizoen online
2x per seizoen door regiokantoor
ja door wedstrijdleiding
ja via standaard formulier aan regiokantoor
nee, eindstand laatste toernooi
ja door regiokantoor. Speelgebieden met meer
teams t.o.v. andere speelgebieden, mogen meer
teams afvaardigen
ja
nee
ja
ja
ja
ja
per half seizoen. Teams die later instromen dienen
volledig inschrijfgeld per seizoenshelft te betalen.
zit in teamgeld
zit in teamgeld
zit in teamgeld
voor organiserende vereniging
Regiokantoor en competitieleider
competitieleider en verenigingen
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speelwijze Zeeland (zuid)
Niveau 1 t/m 6
1. Competitieleider
2. Speelwijze
3. Inschrijving hoog/regulier
4. Waar inschrijving
5. Aanmelding per toernooi?
6. Stand per speelhelft
7. Wie maakt de planning?
8. Planningmodule
9. Termijn van 1e publicatie
10. Wie publiceert planning?
11. Planning op www.nevobo.nl
12. Aantal toernooien
13. Aantal wedstrijden per toernooi
14. speelduur per wedstrijd
15. Scheidsrechters/spelleiders
16. Licentie/uitleg
17. Tellers
18. Score briefjes
19. Spelersopgave
20. Controle spelers
21. Controle scorebriefje
22. Doorgeven eindstand toernooidag
23. Organisatie rayonkampioenschap
24. Organisatie regiokampioenschap

25. Regels CMV reglement
26. Afwijkende spelregels
27. Stickervellen
28. Medailles
29. Zaalhuur declareren
30. Teamgeld
31. Facturering teamgeld
32. Kosten rayonkampioenschap
33. kosten regiokampioenschap
34. Kosten stickers/medailles
35. Overige kosten
36. Concept wedstrijdkalender
37. Definitieve wedstrijdkalender
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Regiokantoor
toernooivorm
nee
regiokantoor
ja
nee
organiserende vereniging
Excel bestand
3 weken voor toernooi
Regiokantoor
ja
minimaal 7
minimaal 4
2x7 min / 1x15 min
organiserende vereniging
licentie wenselijk en uitleg noodzakelijk
organiserende vereniging of deelnemend team
uniforme score briefjes of telborden
2x per seizoen online
2x per seizoen door regiokantoor
ja door wedstrijdleiding
ja via standaard formulier aan regiokantoor
nee, eindstand laatste toernooi (niveau 4)
ja door regiokantoor. Speelgebieden met meer
teams t.o.v. andere speelgebieden, mogen meer
teams afvaardigen
ja
nee
ja
ja
ja
ja
per half seizoen. Teams die later instromen dienen
volledig inschrijfgeld per seizoenshelft te betalen.
zit in teamgeld
zit in teamgeld
zit in teamgeld
voor organiserende vereniging
competitieleider en verenigingen
competitieleider en verenigingen
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4

Inschrijving voor CMV-competities

4.1
Verschillende klassen
In onderstaande tabel is te zien in welke categorie CMV competitie teams ingeschreven kunnen
worden door de verenigingen uit de betreffende CMV speelkernen.
Klasse:

Niveau 6
Hoofdklasse
Niveau 6
1e klasse
Niveau 5
Hoofdklasse
Niveau 5
1e klasse
Niveau 4
Hoofdklasse
Niveau 4
1e klasse

Den Bosch

Boxmeer

Zuid
Limburg

Noord
Midden
Limburg

Rotterdam

Alblasserwaard

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Verenigingen kunnen (zowel voor de 1e helft als de 2e helft van de competitie) bij de inschrijving
aangeven in welke klasse ze het team willen laten spelen. Het uitgangspunt hierbij is om de
beginnende teams in de laagste klasse in te schrijven en gevorderde teams in de hogere klassen.
Op basis van het aantal inschrijvingen zullen de poules gemaakt worden. Mochten zich in een
bepaalde klasse te weinig teams hebben ingeschreven, zullen deze teams benaderd worden om te
kijken of we deze in een andere klasse kunnen/mogen indelen.
4.1.1 Jongens en meisjes
Binnen het CMV wordt er geen onderscheid gemaakt in jongens en meisjes poules zoals bij de A, B
en C-jeugd. Het CMV heeft als uitgangspunt dat er met jongens en meisjes samen in een team
gespeeld kan worden. Dit wordt ook gehanteerd in de CMV competitie.
4.1.2 Poules binnen een speelgebied
De poules worden ingedeeld met als uitgangspunt om de reisafstanden zo klein mogelijk te
houden, als dit niet mogelijk is wordt er gezocht naar de beste oplossing voor alle betrokken teams.
De Hoofdklasse poules kunnen verspreid zijn over het hele speelgebied.
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Inschrijving voor CMV-toernooien

CMV-toernooien zijn op zichzelf staande toernooien.
Per toernooi kan de vereniging de teams aanmelden via www.nevobo.nl. Dit kan tot 3 weken
voorafgaand aan de toernooidatum. De verenigingen kunnen tot die tijd teams aanmelden,
afmelden en/of wijzigen van speelniveau.

Wedstrijden afzeggen:
•
•
•
•
•

6

Bij afzegging dient de veroorzakende vereniging altijd zowel de tegenstander als de
organisator direct per e-mail op de hoogte te stellen.
Een wedstrijdwijziging kan doorgegeven worden per email aan competitie.zuid@nevobo.nl.
Bij het afzeggen van een wedstrijd moet de wedstrijd op een ander moment ingepland
worden.
Wedstrijden die door calamiteiten, ernstige weersomstandigheden en andere uitzonderlijke
situaties niet kunnen worden gespeeld moeten opnieuw worden ingepland.
Bij het niet opkomen van een team voor een te spelen wedstrijd zonder enige vorm van
afmelding kan er een sanctie worden opgelegd en eventueel punten in mindering worden
gebracht. De wedstrijd moet op een ander moment worden ingepland.

CMV Regiokampioenschap

Aan het eind van elk seizoen vindt het Regiokampioenschap CMV plaats.
Dit kampioenschap wordt gehouden in het Indoor Sportcentrum in Eindhoven en georganiseerd
door de Nevobo.
Tijdens dit kampioenschap strijden de beste teams uit de verschillende speelgebieden in Regio Zuid
op niveau 4, 5 en 6 om de titel Regiokampioen!
6.1
Reglementen
Onderstaande zal worden gecontroleerd op het regiokantoor na het invullen van het
aanmeldformulier.
• De opgegeven spelers/speelsters zijn speelgerechtigd bij de vereniging van opgave;
• De opgegeven spelers/speelsters voldoen aan de gestelde leeftijdsgrens voor CMV 4,5 of 6;
• De opgegeven spelers/speelsters hebben deelgenomen aan minimaal 60% van het aantal

wedstrijden tijdens de reguliere competitie in het bovengenoemde of lager team.
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7

Nationaal Gesloten Jeugd Kampioenschap (NGJK)

Elk seizoen mogen de beste competitieteams van de regio op de niveaus A, B, C en de beste 2
teams op CMV niveau 6 deelnemen aan het landelijke kampioenschap waar er wordt gestreden
voor de titel van het beste competitieteam van Nederland.
7.1
Reglementen
Voor het NGJK gelden dezelfde reglementen als voor het CMV Regiokampioenschap.
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