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Het bekerprogramma 2019/’20 
 Speelperiode Eenzijdige planning Datum wedstrijdinfo 

Voorronde 26 augustus t/m 14 september 9 t/m 14 september 18 augustus 

1e ronde 16 september t/m 26 oktober 21 t/m 26 oktober 6 oktober 

2e ronde 28 oktober t/m 23 november 18 t/m 23 november 3 november 

3e ronde 25 november t/m 4 januari 16 t/m 21 december 8 december 

  30 dec. t/m 4 januari 8 december 

Kwartfinale 6 januari t/m 15 februari 10 t/m 15 februari 26 januari 

Halve Finale 2 maart t/m 11 april 6 t/m 11 april 22 maart 

Finale 9 mei in Universitair Sportcentrum te Leiden 

De bekergroepen 
Senioren Groep A 3e divisie en Promotieklasse 

  Groep B 1e en 2e klasse, Mastercompetitie 

  Groep C 3e klasse en lager, Recreatiecompetitie 

Jeugd  Groep A A-jeugdteams 

  Groep B B- en C-jeugdteams 

De wijze van loting 
Globaal worden de deelnemende teams in iedere bekergroep min of meer onderverdeeld in 

vier regionale groepen. Op deze wijze blijven de reisafstanden in het begin van de 

regiobekercompetitie zoveel mogelijk binnen de perken. 

Door een gering aantal inschrijvingen in een deel van de regio kan niet altijd aan het 

bovenstaande worden voldaan. Dan is het soms niet te voorkomen dat teams al direct worden 

geconfronteerd met langere reisafstanden. 

Als een vereniging met veel teams inschrijft binnen één bekergroep kunnen één of meer teams 

worden ingedeeld in één van de andere subgroepen. Daarmee voorkomen we een reeks van 

onderlinge wedstrijden tussen teams van dezelfde vereniging.  

We proberen bij de loting te voorkomen dat teams van dezelfde vereniging elkaar treffen in de 

1e of 2e ronde. Maar dat is, met name bij de jeugd, niet altijd te voorkomen. Daarna is een 

dergelijke doorrekening niet zinvol vooraf te maken. En kunnen clubteams dus op elkaar 

stuiten vanaf de 3e ronde. 
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De “winnaars” van deze regionale groepen staan uiteindelijk in de halve finales tegenover 

elkaar. Daarbij kunnen de reisafstanden dus fors toenemen. 

De loting wordt in juli / augustus gepubliceerd. Deze is daarmee voor de hele bekercompetitie 

bekend. Op basis van het wedstrijdnummer kun je binnen iedere volgende ronde al direct zien 

of je een uit- of een thuiswedstrijd hebt. En wie je mogelijke tegenstanders zijn in die volgende 

ronde. Als je zelf wint uiteraard. 

De planningsregels 
o Bekerwedstrijden moeten worden gespeeld in de genoemde speelperiode. 
o In de genoemde speelweek onder “eenzijdige planning” mag de thuisploeg de 

wedstrijd éénzijdig vaststellen. 
o Probeer bij het plannen rekening te houden met de tegenstander. Issues als 

reisafstand, aanvangstijd en speeldag/-avond zijn van grote invloed op de 
(on)mogelijkheden. 

o Eerder spelen dan de genoemde speelperiode mag, maar dan alleen met 
instemming van beide teams. 

o Later spelen? Liever niet, maar in overleg met de competitieleider én met 
instemming van de tegenstander zijn er wel (beperkte!!) mogelijkheden. Dat kan 
per speelronde verschillen! Zo is het in de voor-, 1e en 2e ronde dit seizoen niet 
mogelijk om later te spelen i.v.m. het op tijd kunnen plannen van de volgende 
bekerronde. 

o Een reeds geplande competitiewedstrijd op de voor de bekerwedstrijd beoogde 
speeldag betekent dat de bekerwedstrijd op een andere dag moet worden 
gespeeld (kijk dat ook even zelf na voordat de wedstrijdinfo wordt doorgegeven!!). 

o Als een bekerwedstrijd eenmaal is vastgesteld is het niet meer toegestaan om op 
die speeldatum alsnog een competitiewedstrijd te plannen. 

o Niet tijdig doorgeven van de wedstrijdinfo kan betekenen dat er een reglementaire 
uitslag wordt vastgesteld. En dat het betreffende thuisteam dan is uitgeschakeld. 
De wedstrijden in een volgende ronde dienen binnen tien dagen na afloop van de 
voorgaande speelronde te zijn gepland. 

o Een correcte opgave van de wedstrijdinfo bevat minimaal het wedstrijdnummer, 
de speeldatum, de aanvangstijd én de speelzaal. 

o In Groep A (dames en heren) zorgt de Nevobo voor het aanwijzen van SR’s. In alle 
andere groepen wijst de thuisploeg een SR aan. 

o Alle communicatie inzake de regiobeker via bekercomp.west@nevobo.nl  
 

Bekerwedstrijden kunnen via de competitiesite worden gepland. De wedstrijdgegevens dienen 

binnen binnen tien dagen na afloop van de voorgaande bekerronde te worden ingevoerd. Zie 

het schema hierboven voor de “datum wedstrijdgegevens”.  

mailto:bekercomp.west@nevobo.nl
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Bij het plannen van een bekerwedstrijd in de speelweek wordt door het systeem niet meer om 

een akkoord van de tegenstander gevraagd als de wedstrijd als “concept” op de site staat 

vermeld. Het verzoek tot zo’n dubbele wedstrijd in dezelfde speelweek moet echter altijd nog 

wel door de Nevobo worden geaccordeerd. 

Nadat deze concept-status is vervallen moet de tegenstander wel weer instemming geven aan 

de voorgestelde planning.  

Regels na de wedstrijd 
o Uitslag én setstanden direct na afloop van de wedstrijd invoeren in het DWF. Maar 

geef bij onverhoopte DWF-storingen de uitslag na afloop dan wel via mail door aan 
de bekercompetitieleider. 

o Lukt het via DWF dus om welke reden dan ook een keertje niet? Mail dan s.v.p. 
even de uitslag én de setstanden met het wedstrijdnummer naar 
bekercomp.west@nevobo.nl  

Ik kan het DWF niet gebruiken? 
Dat is het geval als de wedstrijd nog de status “concept” heeft. Dat kan voorkomen bij 

wedstrijden die ver voor de officiële speelweek worden gespeeld. Bijvoorbeeld een wedstrijd 

uit de 2e ronde die al wordt gespeeld in de periode van de 1e ronde. Of voor de sluitingsdatum 

voor het doorgeven van de wedstrijdinformatie van de betreffende ronde. 

In dat geval is de wedstrijd in DWF niet zichtbaar en moet je de uitslag en setstanden mailen 

naar bekercomp.west@nevobo.nl. Door een systeemwijziging kan het regiokantoor de uitslag 

ook niet invoeren. Uitslagen van dergelijke “vroeg” gespeelde wedstrijden zullen worden 

ingevoerd nadat de planningsdatum (“datum wedstrijdinfo” uit de tabel) van de betreffende 

ronde is verstreken. 

Hoe laat mag de bekerwedstrijd beginnen? 
Dit is geregeld in het wedstrijdreglement. 

De aanvangstijd van een wedstrijd dient op zaterdag te liggen: 

• in de seniorengroepen van 11.00 uur tot en met 20.00 uur; 

• in de jeugdgroep A tussen 9.00 en 20.00 uur; 

• in de jeugdgroep B tussen 9.00 en 18:00 uur; 
 

De aanvangstijd van een wedstrijd dient op de andere dagen te liggen: 

• in de seniorengroepen van 19.00 uur tot en met 21.30 uur; 

• in de jeugdgroep A op vrijdag tussen 19.00 en 21.30 uur; 

• in de jeugdgroep B op vrijdag tussen 19.00 en 19.30 uur; 

• in de jeugdgroepen op andere avonden tussen 19.00 en 19.30 uur; 
 

mailto:bekercomp.west@nevobo.nl
mailto:bekercomp.west@nevobo.nl
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Wedstrijden mogen alleen op zondag worden vastgesteld met schriftelijke instemming van 

beide verenigingen. Slechts in geval van overmacht kan met toestemming van de organisator 

hiervan worden afgeweken. 

Beschouw deze tijden vooral als richtlijn. Uiteraard kun je je erop beroepen bij het plannen van 

je thuiswedstrijden. Maar met name in de A-senioren groepen én in latere speelronden nemen 

de reisafstanden echter toe en is het vaak niet haalbaar om om 19.00 uur op dinsdagavond 

een bekerwedstrijd te laten beginnen. Hou s.v.p. rekening met dit soort zaken bij het plannen 

van de bekerwedstrijden. Al weten we ook dat zaalruimte niet onbeperkt beschikbaar is. 

Hoe lang voor aanvang wedstrijd dient het speelveld 

beschikbaar te zijn? 
In Groep A (senioren) dient het speelveld een half uur vóór aanvang van de wedstrijd vrij te 

zijn. In alle andere groepen is dat één kwartier (al heeft ook hier een half uur de voorkeur). De 

op de site en in de overzichten opgenomen tijden zijn de officiële aanvangstijden van de 

bekerwedstrijden. 

Helaas moeten we een bekerwedstrijd afzeggen. Wat 

moeten we doen? 
Als je een geplande bekerwedstrijd onverhoopt moet afzeggen dien je de volgende acties te 

ondernemen: 

• Informeer de bekercompetitieleider via mail (bekercomp.west@nevobo.nl)  

• Informeer het regiokantoor via mail (competitie.west@nevobo.nl)  

• Informeer het wedstrijdsecretariaat van de tegenstander 

• Informeer de aangewezen scheidsrechters (Groep A senioren) 
 
Bij terugtrekking uit het regiobekertoernooi kan een boete en/of het rondegeld alsnog in 
rekening worden gebracht. 

Wij zijn door naar de volgende ronde. Maar we zien de 

wedstrijd nog niet op de site? 
Bekerwedstrijden worden meestal pas op de site opgevoerd als beide teams bekend zijn. Je 

kunt je dus al geplaatst hebben voor de volgende ronde, maar zolang je tegenstander nog niet 

bekend is wordt de wedstrijd niet ingevoerd. En kun je een eventuele thuiswedstrijd dus ook 

nog niet plannen via de site. 

Wel mag je de beoogde speeldatum, -tijd en –zaal, indien deze in de bekerspeelweek ligt, via 

mail doorgeven aan de bekercompetitieleider. Zodra de tegenstander bekend is controleren 

mailto:bekercomp.west@nevobo.nl
mailto:competitie.west@nevobo.nl
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we of de gemelde datum mogelijk is. Zo ja, dan voeren wij die in. Zo nee, dan laten we je dat 

direct weten. 

Wat is het spelsysteem? En hoe geef ik de uitslag door? 
Een bekerwedstrijd is altijd best-of-five. Dus bij 3-0 of 0-3 wordt er niet verder gespeeld.  

De uitslagen van bekerwedstrijden worden via het DWF automatisch verwerkt op de 

competitiesite. Zorg dat bij DWF-problemen de uitslag binnen 24 uur na afloop van de 

wedstrijd wordt gemeld. Geef de uitslag dan even door op bekercomp.west@nevobo.nl. 

Welk wedstrijdformulier moeten we gebruiken? En wat doen 

we er na afloop mee? 
Bekerwedstrijden worden net als de competitiewedstrijden via het DWF geregistreerd. Voor 

alle bekerwedstrijden geldt dat “resultaat invoeren” is toegestaan. “Live bijhouden” is dus voor 

alle groepen optioneel. 

In alle groepen gelden dezelfde regels als bij de competitie voor het bijhouden van een score, 

wissels en time-outs op papier.  

Hoe worden de wedstrijden in Groep A gespeeld bij de 

jeugd? 
We spelen in onze regiobeker met A-jeugd in deze groep en daarbij gelden dezelfde regels als 

voor de jeugdcompetitie. 

Hoe worden de wedstrijden in Groep B gespeeld bij de 

jeugd? 
We spelen in onze regiobeker met B- en C-jeugd in deze groep en bovendien gelden in de 

jeugdcompetitie binnen de leeftijdsgroepen ook nog eens andere regels m.b.t. veldgrootte en 

nethoogte. 

De algemeen geldende afspraak is voor de regiobekerwedstrijden in jeugdgroep B: 

o Alle regiobekerwedstrijden in Meisjes Groep B worden, met uitzondering van de 
finales, gespeeld op een normaal veld (9*18) met een nethoogte van 2.15 m.  

o Alle regiobekerwedstrijden in Jongens Groep B worden, met uitzondering van de 
finales, gespeeld op een normaal veld (9*18) met een nethoogte van 2.24 m.  

o Bij het serveren geldt de C-jeugd-beperking “na drie keer serveren doordraaien” 
NIET. 

 

mailto:bekercomp.west@nevobo.nl
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Indien twee C-jeugdteams spelend in de 1e en/of 2e klasse tegen elkaar uitkomen in een 

regiobekercompetitiewedstrijd dan is het met instemming van beide teams toegestaan om de 

wedstrijd volgens de geldende C-jeugdcompetitieregels (nethoogte en klein veld) te spelen. 

Indien twee C-jeugdteams spelend in de Top- en/of Hoofdklasse tegen elkaar uitkomen in een 

regiobekercompetitiewedstrijd dan is het met instemming van beide teams toegestaan om de 

wedstrijd volgens de voor de Top- en Hoofdklasse geldende C-jeugdcompetitieregels 

(nethoogte en veldgrootte) te spelen. 

Indien twee B-jeugdteams spelend in de Top- en Hoofdklasse tegen elkaar uitkomen in een 

regiobekercompetitiewedstrijd dan is het met instemming van beide teams toegestaan om de 

wedstrijd volgens de voor de Top- en Hoofdklasse geldende competitieregels (nethoogte) te 

spelen. 

Hoe worden de finales in de jeugdgroepen gespeeld? 
De finales in de jeugdgroepen A en B worden gespeeld volgens de regels (veldgrootte en 

nethoogte) van de Topklasse. 

Wie mogen er invallen bij bekerwedstrijden? 
Spelers die op de wedstrijddag van een bekerwedstrijd gerechtigd zouden zijn voor het 

betreffende team in de competitie uit te komen, mogen met dat team aan die bekerwedstrijd 

deelnemen. 

Dispensatiespelers in de jeugdcompetitie zijn dus gewoon speelgerechtigd voor het team 

waarvoor dispensatie is verleend. Invallen in andere teams is dus ook bij de beker niet 

toegestaan. 

De invalbeurten in de regiobekerwedstrijden tellen niet mee voor het aantal invalbeurten in 

de competitie. Naast een bekerwedstrijd mag een lid, conform de regelgeving, nog twee keer 

per maand en elf keer per seizoen invallen in competitiewedstrijden. 

Moeten er minimaal drie dames in het veld staan bij een 

mixteam? 
Nee, die regel geldt wel voor de recreatiewedstrijden, maar is niet van toepassing op het 

bekertoernooi. Mixteams worden in de regiobeker ook altijd ingedeeld in de herengroepen. 

Moeten er zes spelers in het veld staan bij de 

bekerwedstrijden? 
In Groep A van de dames en heren dient wel altijd met zes spelers gespeeld te worden. 
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In de overige groepen mag net als in de competitie gespeeld worden met vijf spelers. Dit is dus 

van toepassing op de jeugdgroepen én op de seniorengroepen B en C. 

Wie verzorgt de aanwijziging van de SR’s in de groepen? 
Alleen in Groep A (dames en heren) wordt door de Nevobo-aanwijzer de arbitrage geregeld. In 

alle andere groepen dient de thuisvereniging te zorgen voor een capabele scheidsrechter 

conform de daartoe gestelde licentie-eisen. Deze zijn gelijk aan de eisen voor de competitie. 

Ook bij alle finales wordt de arbitrage aangewezen door de Nevobo. 

Waarom speelt een in de competitie (te) hoog spelend team 

toch in deze bekergroep? 
Promoties van teams naar een hoger niveau in de competitie na 1 juli zijn niet meer van invloed 

op de groepsindeling van de bekercompetitie. Ook niet als dat is naar een niveau dat niet meer 

overeenkomt met de indeling van de bekergroepen. 

Alleen bij promotie naar de nationale competitie vervalt het recht op deelname aan de 

regiobekercompetitie. 

Overigens geldt iets dergelijks per 1 januari ook voor de jeugdgroepen. B-jeugdteams die na 

de feestdagen overgaan naar de A-jeugdcompetitie blijven speelgerechtigd in Groep B. Je moet 

het alleen wel even melden aan de bekercompetitieleider tegen die tijd. 

Ook door de herindeling van de Amsterdamse competitie halverwege het seizoen kunnen 

teams afwijkend van de bekergroep in de competitie uitkomen. 

Dit seizoen zijn op basis van de uitleg hierboven de volgende teams afwijkend ingedeeld: 

 TOVO HS 4 Heren 2e klasse L speelt in Groep C 

Wij kunnen onze thuiswedstrijd niet in eigen zaal spelen? 
Door allerlei omstandigheden kan het voorkomen dat een wedstrijd door de thuisploeg niet in 

de eigen speelzaal gespeeld kan worden. Dan mag de wedstrijd ook worden gespeeld in de hal 

van de tegenstander als dat mogelijk is. Maak daarbij wel goede afspraken omtrent de 

arbitrage en dergelijke. 

Lukt het niet de wedstrijd bij één van beide ploegen te spelen? Dan moet de thuisvereniging 

op zoek naar een andere speelzaal om daar de wedstrijd te kunnen spelen. Misschien hebben 

verenigingen in de omgeving wel een veld beschikbaar. 
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Zijn er nog extra rechten voor regiobekerwinaars? 
Er is geen landelijke finale tussen alle regionale bekerwinnaars. Alleen in Groep A (dames en 

heren) is een extraatje te verdienen. 

De winnaar van deze groep krijgt het seizoen volgend op de bekerwinst het recht op deelname 

aan de nationale bekercompetitie. Heeft de winnaar dat recht al verworven op basis van een 

promotie naar de 2e divisie? Dan komt het recht op deelname aan de nationale beker toe aan 

de verliezend bekerfinalist. 

Communicatie 
Alle communicatie inzake de regiobekercompetitie loopt via bekercomp.west@nevobo.nl. 

Alle gegevens inzake de regiobeker zijn te vinden op: 

 https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/regionale-beker/#west  

Verenigingen kunnen hun wedstrijd via de competitiesite plannen en worden tijdig 

geïnformeerd over nieuw vast te stellen wedstrijden in een volgende ronde of over geplande 

wedstrijden in de te spelen ronde. 

Uiteraard wordt de competitiesite met enige regelmaat bijgewerkt met de nieuwe informatie 

omtrent het regiobekertoernooi. 

Ik kan het antwoord op mijn vraag niet vinden? 
Antwoord niet gevonden? Mail dan je vraag naar bekercomp.west@nevobo.nl. 

 

mailto:bekercomp.west@nevobo.nl
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/regionale-beker/#west
mailto:bekercomp.west@nevobo.nl

