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3.1 Organisatie van de verschillende competities: 
3.1.1 We kennen in regio West verschillende recreantencompetities: 

• Mastercompetitie (dames) 
- Deze competitie is mogelijke in heel de regio bij voldoende aanmeldingen 
- Er is een A en een B poule. Het niveau is vergelijkbaar met promotieklasse / 1e klasse 
- Er worden 4 sets gespeeld, bij een stand van 2-2, een beslissende 5e set tot de 15 punten 

Uitslag 4-0; puntenverdeling 5 en 0 
Uitslag 3-1; puntenverdeling 4 en 1 
Uitslag 3-2; puntenverdeling 3 en 2  

- Reguliere competitiespelers mogen invallen bij de mastercompetitie  

• Toppoule 
- Deze competitie is mogelijk in heel de regio bij voldoende aanmeldingen 
- De poule moet uit minimaal 7 teams bestaan, anders in onderling overleg bepalen of het 

door kan gaan 
- We hebben een heren en een mix poule 
- Er worden 4 sets gespeeld, bij een stand van 2-2, een beslissende 5e set tot de 15 punten 

Uitslag 4-0; puntenverdeling 5 en 0 
Uitslag 3-1; puntenverdeling 4 en 1 
Uitslag 3-2; puntenverdeling 3 en 2  

- Reguliere competitiespelers mogen niet invallen bij de recreantencompetitie 

• Gouwe / Utrecht 
- Deze competitie speelt zich af in de omgeving van Gouwe en Utrecht 
- Er worden altijd 4 sets gespeeld en ieder gewonnen set is 1 punt 
- Huidige categorieën: dames en mix 
- Reguliere competitiespelers mogen niet invallen bij de recreantencompetitie 

• Haaglanden 
- Deze competitie speelt zich af in de omgeving Den Haag / Zoetermeer 
- Er worden altijd 4 sets gespeeld en ieder gewonnen set is 1 punt 
- Huidige categorieën: heren en mix 
- Reguliere competitiespelers mogen niet invallen bij de recreantencompetitie 

• Rijnland 
- Deze competitie speelt zich af in de omgeving van Leiden 
- Er worden altijd 4 sets gespeeld en ieder gewonnen set is 1 punt 
- Huidige categorieën: mix 
- Reguliere competitiespelers mogen niet invallen bij de recreantencompetitie 

 
3.1.2 De recreantencompetitie wordt georganiseerd door de Nevobo regiokantoor West; tevens 

voert het regiokantoor de functie van competitieleider uit. Dit kan ook een vrijwilliger zijn die 
samenwerkt met de Nevobo. Waar in deze publicatie de functies organisator en 
competitieleider wordt genoemd, wordt het Nevobo regiokantoor west aangeduid. 

3.1.3 Onder de wedstrijdleiding wordt de thuisspelende vereniging verstaan. De wedstrijdleiding is 
verantwoording verschuldigd aan de organisator. In gevallen waarin deze publicatie niet 
voorziet beslist de wedstrijdleiding, zo mogelijk in overleg met de organisator. 
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3.2 Algemene regels: 
3.2.1 Het recreantenseizoen loopt van 1 oktober tot 30 april 
3.2.2 De thuisspelende vereniging dient een scheidsrechter (licentie niet verplicht, moet uiteraard 

wel beschikken over actuele spelregelkennis), teller, telbord, wedstrijdbal en EHBO-doos 
beschikbaar stellen. Spelregelkennis is te behalen op www.volleybalmasterz.nl of door het 
volgen van een vaardigheidstraining 

3.2.3 Er wordt gespeeld met dezelfde spelregels als in de reguliere competitie 
3.2.4 De organisator kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gespeld voor ongevallen, 

schade aan eigendommen, diefstal, etc.  
 

3.3 Financiën: 
3.3.1 Het bestuur van de vereniging stelt zich garant voor de teamgelden van de teams die 

gedurende het seizoen deelnemen aan de recreantencompetitie 
3.3.2 De hoogte van de teamgelden wordt voor het begin van het seizoen vastgesteld door de 

regiomanager. Bij het terugtrekken van een tam blijven de teamgelden verschuldigd. Reeds 
betaalde teamgelden zullen niet worden gerestitueerd 

 

3.4 Aanmelding: 
3.4.1 Verenigingen kunnen teams aanmelden voor de recreantencompetitie via het digitale 

aanmeldmodule op www.nevobo.nl en dienen dit voor de opgegeven datum in te vullen. Klik 
hier voor de handleiding 

3.4.2 Verenigingen dienen al hun beschikbare speeldata door te geven 
3.4.3 Indien gewenst kunnen de teams op het inschrijfformulier aangeven welk niveau hun 

voorkeur heeft. Deze organisator kan hierdoor beter inspelen op de wensen en behoeften 
van de teams  

3.4.4  De poule indeling kan op basis en in volgorde van onderstaande criteria worden 
samengesteld: 

- De resultaten van het seizoen ervoor; kampioen promoveert, nummer laatst degradeert (met 
als uitzondering dan de organisator anders kan besluiten als dit ten goede komt voor de 
poule indeling) 

- Inschrijving 
- Wensen van het team 
- Er mogen niet meer dan 2 teams van een vereniging in dezelfde poule zitten 

 

3.5 Teamsamenstellingen: 
3.5.1 De teamsamenstelling dient voor aanvang van de competitie geregistreerd te worden via 

www.nevobo.nl. Klik hier voor de handleiding. Dit is onder andere belangrijk voor het gebruik 
van het DWF. Wanneer de spelers goed op www.nevobo.nl staan, worden deze bij de 
wedstrijd direct getoond waardoor dit op de wedstrijddag veel tijd scheelt 

3.5.2 Het deelnemen van spelers van een andere vereniging is niet toegestaan 
3.5.3 De wedstrijden mogen gestart worden met 5 spelers. M.u.v. de Master en Toppoule 
3.5.4 Bij mix teams mogen, ten alle tijden, maximaal 4 heren tegelijk in het veld staan. (let op: dit 

geldt niet voor het NRK) 
 
 
 

http://www.volleybalmasterz.nl/
https://www.nevobo.nl/official/opleiding-en-bijscholing/opleiding-tot-official/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/spelregels/
http://www.nevobo.nl/
https://www.nevobo.nl/cms/download/3618/Handleiding%20Online%20Inschrijven.pdf
http://www.nevobo.nl/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/handleidingen/
http://www.nevobo.nl/
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3.6 Wedstrijden: 
3.6.1 De tijd die wordt getoond is de daadwerkelijke aanvangstijd van de wedstijd. Deelnemende 

teams worden geacht voor die tijd aanwezig te zijn en ingespeeld te zijn 
3.6.2 De teams zijn verplicht om bij de wedstrijden gebruik te maken van het DWF. Via dit DWF 

dient direct na de wedstrijd de uitslag door te worden gegeven.  
3.6.3 Het streven van het aantal wedstrijden op basis van de grootte van de poule is vastgelegd in 

het onderstaande overzicht: 
 

Poulegrootte Competitie Aantal wedstrijden 

5 teams Anderhalf 12 wedstrijden 

6 teams Anderhalf 15 wedstrijden 

7 teams Enkel 12 wedstrijden 

8 teams Enkel 14 wedstrijden 

9 teams Enkel 16 wedstrijden 

 

3.7 Wedstrijd wijzigen 
3.7.1 Onder een wedstrijdwijziging wordt verstaan: het wijzigen van de datum, tijd en/of locatie 

van de wedstrijd 
3.7.2 Een wedstrijdwijziging kan worden aangevraagd op www.nevobo.nl (handleiding) 
3.7.3 Bij afmelding dient de veroorzakende vereniging altijd zowel de tegenstander, eventueel een 

scheidsrechter als de organisator direct per e-mail op de hoogte te stellen 
3.7.4 Wedstrijden die door calamiteiten, ernstige weersomstandigheden en andere uitzonderlijke 

situaties niet kunnen worden gespeeld moeten opnieuw worden ingepland 
3.7.5 Bij het niet op komen dagen of afmelden van een team voor een te spelen wedstrijd kan er 

een sanctie worden opgelegd en eventueel punten in mindering worden gebracht. De 
wedstrijd moet op een ander moment worden ingepland. Zie artikel 3.1.11.5 van het 
wedstrijdreglement.  

 

3.8 Kampioenschap 
3.8.1 De kampioen van een poule wordt aan de hand en in volgorde van de volgende criteria 

bepaald: (zoals vermeld in artikel 3.1.10.9 van het wedstrijdreglement) 
- Aantal behaalde wedstrijdpunten 
- Set quotiënt 
- Punten quotiënt 
- Wedstrijdpunten onderlinge wedstrijden 
- Set quotiënt onderlinge wedstrijden 
- Punten quotiënt onderlinge wedstrijden 
- Beslissingswedstrijd 3 set van 25 punten met 2 punten verschil 

3.8.2 De kampioenen van elke categorie (dames, heren en mix) van de recreantencompetitie 
binnen het speelgebied mogen direct worden afgevaardigd naar het Nationaal 
recreantenkampioen. Deelname aan een Regionaal recreantenkampioen is voor deze 
speelgebieden dus niet noodzakelijk, tenzij de organisator hiertoe beslist 

3.8.3 Indien de kampioen niet wensen deel te nemen aan het Nationaal 
recreantenkampioenschap, mogen de daarna als hoogst geëindigde teams worden 
afgevaardigd. 

 
 

https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/digitaal-wedstrijd-formulier/
http://www.nevobo.nl/
https://www.nevobo.nl/cms/download/3454/Handleiding%20wedstrijdwijzigingen.pdf
https://www.nevobo.nl/cms/download/3558/03%20WR%20Hoofdstuk%201%20Volleybal%20Competitie%20juni%202017.pdf

