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Algemeen

Alle vier de regio’s hebben een eigen jeugdcompetitie voor de niveaus A-, B- en C-jeugd. Op
veel vlakken is deze competitie hetzelfde, maar er zijn ook een aantal verschillen. In deze
publicatie zetten we alles op een rij en staat alle informatie benoemd.

1.1

Competitievorm

De jeugdcompetities in de regio’s bestaan uit 2 helften. De 1e helft start gelijk met de
regionale seniorencompetitie in september. De 2e helft van de jeugdcompetitie start begin
januari, gelijk met de 2e helft (de return wedstrijden) van de seniorencompetitie.
*In Regio Noord word met de Meisjes A-B-C nog in een jaarcompetitie gespeeld.
De inschrijving voor de 1e helft loopt gelijk met de senioreninschrijving. Voor de 2e helft van
de jeugdcompetitie zal er opnieuw een inschrijving plaatsvinden. De informatie hierover zal
begin November naar alle verenigingen gestuurd worden. De inschrijving van de jeugdteams
dient uiterlijk de zondag van het 1e speelweekend in december gedaan te zijn.
1.1.1 Plaatsingstoernooien
In de regio’s Noord en Oost worden voorafgaande aan de start van de competitie in
september plaatsingstoernooien gespeeld. Deze toernooien worden gespeeld na afloop van
de competitie in het voorgaande seizoen in de maanden mei/juni. Via deze toernooien wordt
bepaald welke verenigingen recht hebben op plekken in de bovenste twee jeugdklassen. De
Organisator bepaalt de voorwaarde en reglementen voor de toernooien en maakt dit
kenbaar aan de verenigingen in de regio.
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Start competitie

2.1

Inschrijving

In onderstaande tabel is te zien in welke categorie gespeeld kan worden door de jeugdteams
in de verschillende regio’s.

Regio Noord

Klasse

Regio Oost*

1e helft
√
√
√
√

2e helft
√
√
√
√

1e helft
√
√
√
√
√

2e helft
√
√
√
√
√

A-jeugd Topklasse
A-jeugd Hoofdklasse
A-jeugd 1e klasse
A jeugd 2e klasse
A jeugd 3e klasse

J/M
J/M
J/M
J/M
J/M

B-jeugd Topklasse
B-jeugd Hoofdklasse
B-jeugd 1e klasse
B-jeugd 2e klasse
B-jeugd 3e klasse

J/M
J/M
J/M
J/M
J/M

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

C-jeugd Topklasse
C-jeugd Hoofdklasse
C-jeugd 1e klasse
C-jeugd 2e klasse

J/M
J/M
J/M
J/M

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

C-jeugd 3e klasse

Regio Zuid
1e helft
√
√
√

2e helft
√
√
√
√

√
√
√

√
√
√
√

√
√
√

√
√
√
√

J/M
√
√
*Regio Oost: Voor de Jongens geldt dat er geen 3e klasse is, en in de 1e helft ook al een Topklasse.
**Regio West: Bij de Jongens geldt dat er geen 3e klasse is.

Regio West**
1e helft 2e helft
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√

√
√
√
√

√

√

2.2 Poule-indeling
2.2.1 Spreiding
De Hoofd- en Topklasse poules worden zo ingedeeld dat ze worden verspreid over de hele
regio. De 1e, 2e en 3e klasse poules hebben als uitgangspunt meer regionaal te worden
ingedeeld, als dit niet mogelijk is wordt er gezocht naar de beste oplossing voor alle
betrokken teams.
2.2.2 Poule-grootte
De poule grootte is afhankelijk van het aantal inschrijvingen en/of het aantal teams dat zich
gekwalificeerd heeft voor een klasse. Er wordt getracht de optimale poule-grootte aan te
houden, echter i.v.m. de geografische ligging en/of het aantal aanvragen kan de
daadwerkelijke poule-grootte hier van afwijken. Er wordt gestreefd om minimaal 18
wedstrijden per seizoen per team in te plannen. De poule-grootte in de regio’s is als volgt:

Publicatie 3.13 Regionale Jeugdcompetitie

3

Regio Noord:
In alle klassen wordt er gestreefd naar poules van zes teams. De teams spelen een hele
competitie (uit- en thuiswedstrijd).
In alle klassen bij de meisjes wordt er gestreefd naar poules van 12 teams. De teams spelen
een hele competitie (uit- en thuiswedstrijd) die parallel loopt met de seniorencompetitie.
Regio Oost:
In de Topklasse en Hoofdklasse wordt er gestreefd naar poules van zes teams.
Bij de jongenspoules in de 1e t/m 2e klasse wordt ook gestreefd naar poules van zes teams.
Bij de meisjespoules in de 1e klasse t/m 3e klasse wordt er gestreefd naar poules van zes of
twaalf teams, afhankelijk van het speelgebied waarin de teams uitkomen.
De poules van 6 teams spelen een hele competitie (uit- en thuiswedstrijd).
De poules van 12 teams spelen een halve competitie (uit of thuiswedstrijd).
Regio Zuid en West:
In alle klassen wordt er gestreefd naar poules van zes teams. De teams spelen een hele
competitie (uit- en thuiswedstrijd).

2.3 1e indeling (september)
In september starten alle jeugdcompetities. De poule-indeling in alle klassen vindt plaats
n.a.v. de plaatsingstoernooien en/of de inschrijvingen voor de jeugdcompetitie. Opvulling van
de poules wordt bepaald door de Organisator. Alle verzoeken voor het plaatsen van teams in
de 2e en 3e klasse worden gehonoreerd.
2.3.1 Topklasse
Regio Noord heeft een volledige Topklasse poule vanaf het begin van het competitie seizoen.
Regio Oost heeft alleen bij de Jongens een Topklasse poule vanaf het begin van de
competitie. In de regio’s Zuid en West kennen we een Topklasse poule alleen in de 2e helft
van de competitie.
In elke categorie wordt er één Topklasse poule gevormd. De Topklasse poule wordt gevormd
n.a.v. het plaatsingstoernooi.
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2.3.2 Hoofdklasse
In de competitie wordt er naar gestreefd om minimaal twee Hoofdklasse poules te vormen
voor zowel de jongens- als de meisjescategorieën.
Regio Noord en Oost
•

De Hoofdklasse poules worden samengesteld n.a.v. de resultaten van het
plaatsingstoernooi wat gespeeld wordt aan het einde van het afgelopen seizoen.
Regio Zuid en West:
•

De Hoofdklasse poules worden samengesteld n.a.v. de aanvraag van verenigingen
bij het inschrijven van de teams en de resultaten die zijn behaald door de
vereniging in de voorgaande competitie helft.

•

De poules worden opgevuld door teams uit de Topklasse van het vorige seizoen
(uit dezelfde categorie of een categorie lager), tezamen met de hoogst geëindigde
teams van de Hoofdklasse poule(s) (uit dezelfde categorie of een categorie lager)
en de kampioenen van de 1e klassen.

•

Er kan altijd vrij worden ingeschreven, maar de rechthebbende teams gaan te allen
tijde voor. Plaatsing is afhankelijk van het aantal aanvragen.

2.4
2e indeling (januari)
In de regio’s wordt de jeugdcompetitie in twee helften gespeeld. In januari start een nieuwe
competitie.
2.4.1 Herindeling
Na de 1e helft vindt, gebaseerd op de eindstanden en de inschrijvingen voor de 2e helft van
de competitie, een herindeling plaats. Uitgangspunt daarbij is dat de laagst geëindigde teams
een klasse lager kunnen worden ingedeeld en de hoogst geëindigde teams het recht hebben
om een klasse hoger te gaan spelen. Alle verzoeken voor het plaatsen van teams in de laagste
klasse worden gehonoreerd.
2.4.2 Topklasse
In elke categorie wordt er één Topklasse poule gevormd.
Regio Noord en Zuid
Vanuit de Hoofdklasse poules (uit dezelfde categorie) die in de 1e helft gevormd zijn
promoveren de beste team(s) verplicht naar de Topklasse poule.
Regio Oost
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Vanuit de Hoofdklasse poules (uit dezelfde categorie) die in de 1e helft gevormd zijn
promoveren de beste team(s) verplicht naar de Topklasse poule.
Bij de jongens jeugd is er een PD-regeling tussen de Top- en Hoofdklasse
Regio West
Bij het inschrijven voor de 2e helft moet worden aangegeven dat het betreffende team in de
Topklasse wenst uit te komen.
Om de volgorde tussen teams op dezelfde posities in verschillende poules te bepalen wordt
achtereenvolgens gekeken naar:
•

De klasse waarin het team in de 1e helft is uitgekomen;

•

Het aantal behaalde wedstrijdpunten in de poule, naar rato van het aantal gespeelde
wedstrijden;

•

Het quotiënt van het aantal gewonnen en verloren sets in de poule;

•

Bij meerdere kandidaten voor een plaats in de Topklasse doet de Organisator een
bindende uitspraak.

2.4.3 Hoofdklasse
In de 2e helft van de competitie wordt er naar gestreefd om minimaal twee Hoofdklasse
poules te vormen in zowel de jongens- als de meisjescategorieën.
Regio Oost en Noord:
•

De Hoofdklasse poules worden in de 2e helft samengesteld n.a.v. de resultaten van
de 1e helft d.m.v. promotie of degradatie.
Regio Zuid en West:
•

De Hoofdklasse poules worden samengesteld n.a.v. de aanvraag van verenigingen
bij het inschrijven van de teams en de resultaten die zijn behaald door de
vereniging in de 1e helft.

•

De Hoofdklasse poules kunnen worden gevormd door teams uit de Hoofdklasse
van de 1e helft welke niet ingeschreven zijn voor de Topklasse, teams die kampioen
zijn geworden in de 1e klasse en teams uit de Hoofdklasse van een categorie lager.

•

Er bestaat de mogelijkheid dat de laagst geëindigde teams van de Hoofdklasse
teams uit de 1e helft degraderen naar de 1e klasse.

•

Er kan altijd vrij worden ingeschreven, maar de rechthebbende teams gaan te allen
tijde voor. Plaatsing is afhankelijk van het aantal aanvragen.
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Wedstrijden

3.1

Aanvullende spelregels jeugdcompetitie

3.1.1 Aantal te spelen sets
In alle jeugdcategorieën worden er minimaal 4 en maximaal 5 sets gespeeld. Bij een stand
van 2-2 wordt er een vijfde set gespeeld.
Uitzondering regio Noord
2e klasse: er worden altijd 3 sets gespeeld.
Uitzondering regio West
1e , 2e en 3e klasse: er worden altijd 4 sets gespeeld. Bij een stand van 2-2 wordt er geen 5e
set gespeeld.
3.1.2 Nethoogtes en veldafmetingen
Voor de jeugdcompetitie gelden er verschillende nethoogtes en afmetingen voor alle niveaus.
Hieronder in de tabel vind je de juiste afmetingen.

Jeugd A
Jeugd B
Jeugd C

Top- / Hoofdklasse
1e / 2e / 3e klasse
Top- / Hoofdklasse
1e / 2e / 3e klasse
Top- / Hoofdklasse*
1e / 2e / 3e klasse

Nethoogte
Jongens
Meisjes
2,43 m
2,24 m
2,43 m
2,24 m
2,30 m
2,24 m
2,24 m
2,15 m
2,15 m
2,15 m
2,05 m
2,05 m

Veldafmeting
9x9m
9x9m
9x9m
9x9m
9x9m
7x9m

*Regio Noord: Hanteert ook in de 1e klasse jeugd C deze afmetingen.
*Regio Oost: Hanteert ook in de 1e klasse Meisjes C deze afmetingen.

3.1.3 Serviceregeling jeugd C 1e, 2e en 3e klasse
Een speler mag bij servicebeurt maximaal drie keer serveren, daarna wordt er verplicht
doorgedraaid in de opstelling (aanvulling op spelregel 7.6). De service dient achter de
achterlijn uitgevoerd te worden.
Regio Noord: Hanteert bovenstaande regel alleen voor de 2e klasse.
Regio Oost: Hanteert bovenstaande regel niet voor Meisjes C 1e klasse
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4

Speelgerechtigheid

4.1
Dispensatie
N.a.v. WR artikel 3.1.4.6 is Richtlijn 3.11 Dispensatie jeugdcompetitie opgesteld. Hierin staat
de dispensatieregeling beschreven.
4.2
Invalbepaling
In het WR staan twee artikelen die betrekking hebben op de invalregelingen bij
jeugdwedstrijden. Art. 3.1.6.1 heeft betrekking op het horizontaal meespelen. Art. 3.1.6.3
richt zich op het uitkomen van jeugd in hogere teams.

5

Nationaal Gesloten Jeugd Kampioenschap (NGJK)

5.1
Afvaardiging
Voor de A, B en C-jeugd geldt dat het hoogst geëindigde team van de Topklasse zich
kampioen mag noemen. Het hoogst geëindigde team uit de Topklasse is de regiokampioen en
heeft het recht deel te nemen aan het NGJK. Indien er geen Topklasse gevormd kan worden,
zal de Organisator de procedure met betrekking tot het bepalen van de regiokampioen bij de
definitieve planning publiceren.
5.2
Hoger inschrijven
Een team dat zich een leeftijdscategorie hoger inschrijft voor de 2e helft van de competitie
(dus bijvoorbeeld een B team neemt deel aan de A jeugd competitie) verliest alle rechten ten
aanzien van het regiokampioenschap en of de afvaardiging naar de NGJK van hun
oorspronkelijke leeftijdscategorie.
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