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Samenvatting richtlijnen ABC jeugd regio Noord seizoen 2019-2020 

Klasse  Teams Nethoogte Nethoogte Veldgrootte 
    Jongens/mix Meisjes   
A-jeugd Topklasse J/M 2,43 m 2,24 m 18x9 meter 
A-jeugd Hoofdklasse J/M 2,43 m  2,24 m  18x9 meter  
A-jeugd 1e, en 2e klasse J/M 2,43 m 2,24 m 18x9 meter  
B-jeugd Topklasse J/M 2,30 m  2,24 m  18x9 meter  
B-jeugd Hoofdklasse J/M 2,30 m 2,24 m  18x9 meter  
B-jeugd 1e, klasse J/M 2,30 m  2,24 m 18x9 meter  
B-jeugd 2e klasse J/M 2,24 m  2,15 m 18x9 meter  
C-jeugd Topklasse * J/M 2,15 m 2,15 m  18x9 meter  
C-jeugd Hoofdklasse * J/M 2,15 m 2,15 m  18x9 meter  
C-jeugd 1e klasse ** J/M 2,15 m 2,15 m  18x9 meter  
C-jeugd 2e klasse *** J/M 2,05 m  2,05 m 14x9 meter  

 *    C-jeugd Top/Hoofd/1eklasse: na 3 opslagbeurten wordt er niet meer doorgedraaid 
 **  C-jeugd 1e klasse: Service mag plaats vinden achter de 7 meterlijn. Sprongserve is 

toegestaan. 
 *** C-jeugd 2e klasse: Na 3 opslagbeurten wordt er doorgedraaid. Sprongserve is 

toegestaan. 

Aantal sets 

 Top-, Hoofd- en 1e klasse maximaal 5 sets, 4 sets tot 25 punten met een verschil van 2 
punten en de 5e set tot 15 punten met een verschil van 2 punten. 

 2e klasse altijd 3 sets tot 25 punten met een verschil van 2 punten. 
 Dispensatie: Topklasse [0], Hoofdklasse [2], 1e/2e klasse [2] 

 Leeftijdgrenzen seizoen 2019-2020 

 A Jeugd: geboren na 30 september 2001 
 B Jeugd: geboren na 30 september 2003 
 C Jeugd: geboren na 30 september 2005 

 Invallersbepaling jeugd: 

Jeugdspelers opgegeven bij de senioren mogen onbeperkt invallen in alle hogere 
seniorenteams. Jeugdspelers opgegeven bij de jeugd, mogen onbeperkt invallen in 
alle hogere teams/klassen. M.a.w. spelers opgegeven bij de Topklasse mogen niet invallen bij 
de Hoofd, 1e en 2e klasse. Spelers opgegeven bij de Hoofdklasse mogen niet invallen bij de 1e 
en 2e klasse in dezelfde of een lagere leeftijdscategorie. Spelers opgegeven bij de 1e klasse 
mogen niet invallen bij de 2e klasse in dezelfde of een lagere leeftijdscategorie. Spelers 
opgegeven bij de 2e klasse mogen bij iedere hogere klasse invallen. 

Horizontaal invallen is toegestaan bij alle klassen! 
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Wisselbeleid alle jeugdklassen 

Het wisselbeleid in alle jeugdklassen is gelijk aan het seniorenbeleid. Hieronder staan kort de 
nieuwe regels beschreven: 
 

 Ongeacht het aantal wisselspelers heeft ieder team altijd recht op zes wissels per set. 
 Een wisselspeler mag meerdere keren (maximaal drie keer) gewisseld worden voor een 

veldspeler. De veldspeler moet wel weer terugkeren in het veld voor de wisselspeler die hem 
vervangen heeft. Voorbeeld: wisselspeler nummer 3 gaat het veld in voor nummer 5. Nummer 
5 kan alleen terug gewisseld worden voor nummer 3. Wisselspeler 3 mag vervolgens (na 
tenminste één voltooide rally) weer voor een andere of dezelfde veldspeler gewisseld worden. 
Ook mag één van de andere wisselspelers voor nummer 5 ingebracht worden. 
 
 
 


