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Toelichting concept poule indeling jeugd 
Seizoen 2019-2020 1e helft 
 
Inleiding 
Deze toelichting is een aanvulling op het concept poule indeling van de jeugdcompetitie 1e 

helft 2019-2020. Graag willen we iedereen er op wijzen dat de poule indeling die 

gepubliceerd is in concept is. De komende weken zullen de poules mogelijk nog wijzigen in 

verband met terugtrekkingen, doorstromingen en toevoegingen in de laagste klassen. 

De concept poule indeling is hier gepubliceerd. 

 

Als er opmerkingen zijn over de concept poule indeling kunnen deze gemaild worden naar 

competitie.west@nevobo.nl. Dit kan tot en met maandag 10 juni. Alle opmerkingen worden 

verzameld en na 10 juni verwerkt. 

 

Aantal poules 
Het aantal poules bij de jeugd wordt bepaald door het piramide model, waarbij er een 

maximum zit aan het aantal poules in de verschillende klassen. Dit om het niveauverschil 

binnen de poule te beperken.  

 

Jongenspoules 

Hoofdklasse: 12 teams maximaal (2 poules van 6 teams) 

1e klasse: 36 teams maximaal (6 poules van 6 teams) 

2e klasse: zoveel als nodig 

 

Meisjespoules 

Hoofdklasse: 18 teams maximaal (3 poules van 6 teams) 

1e klasse: 54 teams maximaal (9 poules van 6 teams) 

2e klasse: zoveel als nodig 

3e klasse: zoveel als nodig 

 

CMV-poules 

Alle categorieën: zoveel als nodig 
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Samenstelling poules 
Bij het samenstellen van de poules is er gekeken naar het resultaat van het team in de 2e 

helft van vorig seizoen en hierin is ook de eventuele toelichting van de vereniging 

meegenomen. 

Er is vervolgens ingedeeld volgens een aantal uitgangspunten: 

• Zo klein mogelijke reisafstanden binnen de poule 

• Zo weinig mogelijk meerdere teams van een vereniging in dezelfde poule 

• Weinig niveauverschil binnen de poules, ieder speelt op zijn eigen niveau 

 

Toelichting per categorie 
Jongens A 

Een paar aanvragen voor de Hoofdklasse zijn afgewezen, deze teams zijn in de 1e klasse 

geplaatst.  

In Noord-Holland zijn de 1e en 2e klasse gecombineerd om de reisafstanden te beperken. 

Jongens B 

Voor de Hoofdklasse zijn maar 8 teams ingeschreven, hierbij is er dus nog plaats voor extra 

teams. Stuur een mail naar competitie.west@nevobo.nl als je hiervoor in aanmerking wil 

komen, voor maandag 10 juni. Deze teams zullen alleen bij geplaatst worden als het er meer 

dan 2 zijn, zodat er 2 poules gemaakt kunnen worden. De huidige teams van JB Hoofdklasse 

krijgen nog een aanvullende mail. 

Jongens C 

In de Hoofdklasse in Noord-Holland is nog 1 plek over. Stuur een mail naar 

competitie.west@nevobo.nl als je hiervoor in aanmerking wil komen, voor 10 juni. 

In Noord-Holland zijn de 1e en 2e klasse gecombineerd om de reisafstanden te beperken 

(omgeving Amsterdam en hoger). 

 

Meisjes A 

Er zijn 8 aanvragen voor de Hoofdklasse afgewezen, deze teams zijn in de 1e klasse geplaatst. 

Mede hierdoor zijn er ook 10 aanvragen voor de 1e klasse afgewezen, deze teams zijn in de 2e 

klasse geplaatst.  

Vanuit de 3e klasse zijn een aantal teams omhoog geplaatst naar de 2e klasse om de 

reisafstanden te beperken.  

Meisjes B 

Er zijn 5 aanvragen voor de Hoofdklasse afgewezen, deze teams zijn in de 1e klasse geplaatst. 

Alle aanvragen voor de 1e klasse zijn toegewezen. 

Vanuit de 3e klasse zijn een aantal teams omhoog geplaatst naar de 2e klasse om de 

reisafstanden te beperken.  
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Meisjes C 

Er zijn maar 14 aanvragen voor de Hoofdklasse, deze zijn nu in 2 poules verdeeld. Hier 

kunnen nog extra aanvragen voor gedaan worden, er komt dan een extra poule bij. Stuur een 

mail naar competitie.west@nevobo.nl als je hiervoor in aanmerking wil komen, voor 10 juni. 

In de kop van Noord-Holland zijn de 2e en de 3e klasse gecombineerd om de reisafstanden te 

beperken. 

 

CMV niveau 6 

In de omgeving Utrecht is er 1 team van de 2e klasse naar de 1e klasse verplaatst om de 

teams beter over de klasses te verdelen. 

In de omgeving Den Haag is er 1 team van de 1e klasse naar de 2e klasse verplaatst om de 

teams beter over de klasses te verdelen. 

CMV niveau 5 

Een paar teams zijn omhoog of omlaag geplaatst om het aantal teams van een vereniging in 1 

poule beperkt te houden. 

 

Terugtrekken team 
Teams kunnen worden teruggetrokken. Afhankelijk van de datum zijn de volgende 

consequenties hierbij van toepassing: 

• Voor 1 juli: Er is geen inschrijfgeld verschuldigd 

• Vanaf 1 juli tot en met 30 september: 25% van het inschrijfgeld is verschuldigd 

• Vanaf 1 oktober: Het volledige inschrijfgeld is verschuldigd 

 

Dispensatie 
Voor het seizoen 2019-2020 gelden de volgende leeftijdsgrenzen: 

 A-jeugd geboren na 30-09-2001 

 B-jeugd geboren na 30-09-2003 

 C-jeugd geboren na 30-09-2005 

 CMV-jeugd geboren na 30-09-2007 

 

De dispensatie regels zijn op een aantal punten veranderd ten opzichte van vorig seizoen en 

kun je vinden op onze statuten en reglementen pagina, richtlijn 3.11. 

 

De dispensatie aanvraag gaat weer via de teamsamenstelling op nevobo.nl. Meer informatie 

hierover volgt later. 

Alle dispensatie aanvragen moeten voor aanvang van het seizoen binnen zijn. 

 

Mochten er vragen zijn na het lezen van deze toelichting kunnen deze gesteld worden via 

competitie.west@nevobo.nl 
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