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Algemeen 
De organisatie van CMV toernooien en competities in regio Zuid kan per speelgebied 

afwijken. 

In deze publicatie zullen we per speelgebied de belangrijkste zaken op een rij zetten die voor 

het speelgebied van belang zijn. 

In dit document wordt er onderscheid gemaakt tussen CMV toernooien en CMV competitie. 

• Met CMV toernooien bedoelen we op zichzelf staande toernooien. Een team kan 

bepalen aan 1 of meerdere toernooien deel te nemen. De inschrijving kan dan ook 

per toernooi verschillen. 

• De CMV competitie wordt gespeeld in 2 helften. De eerste helft loopt van september 

t/m december en de tweede helft van januari t/m april. De inschrijving zal 2x per 

seizoen plaats vinden. Aan het einde van zowel de 1e als 2e helft wordt een ranglijst 

gemaakt en de kampioenen bepaald.  

 

Communicatie 
• De organisator is samen met de competitieleider verantwoordelijk voor de 

communicatie naar de deelnemende verenigingen. De deelnemende verenigingen zijn 

zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van correcte contactgegevens. 

• De contactpersonen van de deelnemende verenigingen zijn verantwoordelijk voor alle 

communicatie naar de organisator betreffende de CMV competitie (zoals het tijdig 

doorgeven van de uitslagen).  

• Alle informatie omtrent wedstrijden (wedstrijdschema’s, uitslagen, standenlijsten) zal 

worden gepubliceerd op de Nevobo competitiewebsite. 

 

 CMV Regiokampioenschap 
Aan het eind van elk seizoen vindt het Regiokampioenschap CMV plaats. 

Dit kampioenschap wordt gehouden in sporthal Naestenbest in Best en georganiseerd door 

de Nevobo. 

 

Tijdens dit kampioenschap strijden de beste teams uit de verschillende speelgebieden in 

Regio Zuid op niveau 4, 5 en 6 om de titel Regiokampioen! 

 

 



 

3 
 

CMV Speelgebieden 
CMV speelgebieden en competitieleiders 
 

Binnen regio Zuid zijn er 12 speelkernen CMV. In vijf van deze speelkernen spelen we CMV 

competitie. In onderstaande tabel is te lezen welke vormen van CMV de vereniging wordt 

aangeboden in de speelgebieden. 

 

Speelkern CMV toernooien CMV competitie 

 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N1 N2 N3 N4 N5 N6 

Den Bosch √ √ √       √ √ √ 

Eindhoven √ √ √ √ √ √       

Boxmeer √ √ √       √ √ √ 

Noord-midden Limburg √ √ √       √ √ √ 

Zuid Limburg √ √ √ √ √ √       

De Kempen √ √ √ √ √ √       

Rotterdam √ √ √ √       √ √ 

Alblasserwaard √ √ √ √       √ √ 

Midden Brabant √ √ √ √  √       

West Brabant √ √ √ √ √ √       

Zeeland (zuid) √ √ √ √ √ √       

Zeeland (noord) √ √ √ √ √ √       
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Competitieleiders: 
Den Bosch    niveau 1 – 3   Regiokantoor 

 Den Bosch   niveau 4 – 6  Regiokantoor 
 Eindhoven   niveau 1 – 6  Regiokantoor 
 Boxmeer    niveau 1 – 3  Floris Verschuren 
 Boxmeer    niveau 4 – 6  Floris Verschuren 
 Noord-midden Limburg niveau 1 – 3   Henriëtte van Schaffelaar 
 Noord-Midden Limburg niveau 4 – 6   Regiokantoor 
 Zuid Limburg   niveau 1 – 6  Regiokantoor 
 De Kempen   niveau 1 – 6  Regiokantoor 
 Rotterdam   niveau 1 – 4   Kees van Eenige 
 Rotterdam   niveau 5 – 6  Regiokantoor 
 Alblasserwaard  niveau 1 – 4  Kees van Eenige 
 Alblasserwaard  niveau 5 – 6  Regiokantoor 
 Midden Brabant  niveau 1 – 6  Suzan van der Valk 
 West Brabant   niveau 1 – 6   Peet Besuijen 
 Zeeland (zuid)   niveau 1 – 6  Regiokantoor 
 Zeeland (noord)  niveau 1 – 6  René Visser 
   

Speelwijze per speelgebied 
 
Bij de CMV competitie wordt er gespeeld volgens de spelregels van het CMV.  

 

Speeldagen: 

Er wordt gespeeld op zaterdag of zondag, zie onderstaande tabel: 

 

Speelkern Zaterdag Zondag 

Den Bosch  √ 

Eindhoven  √ 

Boxmeer  √ 

Noord-midden Limburg  √ 

Zuid Limburg  √ 

De Kempen  √ 

Rotterdam √  

Alblasserwaard √  

Midden Brabant  √ 

West Brabant  √ 

Zeeland (zuid) √  

Zeeland (noord) √  
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Den Bosch 
Speeldag en speelwijze 

 
Toernooidagen vinden altijd plaats op zondag in een centrale hal 

Per toernooidag speelt een team meerdere wedstrijden 

Niveau 1 tm 3 spelen losstaande toernooien 

Niveau 4 tm 6 spelen een halfjaarscompetitie, met 2x per seizoen een poule-winnaar 

Toernooikalender 

Per seizoen wordt voorafgaand de wedstrijdkalender vastgesteld met daarop de speeldagen. 

 

De toernooikalender CMV vind je op de website bij regio Zuid 

Inschrijving en planning 

Inschrijven voor de toernooien en competitie dient te gebeuren via www.nevobo.nl. 

De handleiding voor het inschrijven van de teams vind je ook op de website bij regio Zuid. 

De inschrijving en de mutaties dienen gedaan te worden door de wedstrijdsecretaris CMV. 

De inschrijving voor niveau 4-6 dient 2x per jaar te gebeuren. Wanneer de verenigingen dit 

kunnen verwachten staat in de tijdsplanning van het betreffende seizoen. Dit bestand is altijd 

up to date te vinden op website onder regio Zuid. 

Voor niveau 1-3 kun je per toernooi inschrijven tot 3 weken voorafgaand aan de 

toernooidatum. Een week voor de sluiting van het inschrijftermijn wordt er naar de 

verenigingen een mail verstuurd met de opgave voor het toernooi met de vraag deze te 

controleren en indien nodig te wijzigen voor datum sluiting. 

Op de maandag na de sluiting worden de inschrijvingen naar de competitieleider verstuurd 

die kan beginnen aan de planning van het toernooi. 

Zodra de planning klaar is wordt deze naar de wedstrijdsecretaris CMV verstuurd en op de 

website gepubliceerd op website onder regio Zuid en bij het betreffende speelgebied. 

Het programma voor niveau 1-3 wordt 2 weken voorafgaand aan het toernooi naar de 

wedstrijdsecretaris CMV verstuurd. 

Het programma voor niveau 4-6 staat voorafgaand aan de competitie op volleybal.nl en in de 

competitie-app. 

 

 

 

https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/cmv-competitie/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/cmv-competitie/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/nationale-en-regionale-competitie/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/cmv-competitie/
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Informatie over de wedstrijden 

Niveau 1-3: 
Er worden 2 sets van 6/7 minuten gespeeld (15 minuten per wedstrijd) 

De scheidsrechters/tellers worden geleverd door de organiserende vereniging. 

Niveau 4-6: 

Er worden 2 sets van 12 minuten gespeeld (30 minuten per wedstrijd) 

De tellers op niveau 5 worden geleverd door de organiserende vereniging. 

Ieder team dient een scheidsrechter te leveren, het regiokantoor stuurt per toernooi hiervan 

de aanwijziging naar de wedstrijdsecretaris CMV. 

Organisatie per speeldag 

De organiserende vereniging ontvangt vanuit het regiokantoor de wedstrijdformulieren voor 

niveau 4-6 evenals de wedstrijdbriefjes en programma voor niveau 1-3. 

De organiserende vereniging zorgt er voor dat na afloop van het toernooi de uitslagen 

worden doorgegeven. 

De uitslagen van niveau 1-6 dienen te worden doorgegeven via de website. Klik hier voor de 

handleiding.  

 

Teamsamenstelling 

Per seizoen dient in september en januari de teamsamenstelling te worden doorgegeven via 

www.nevobo.nl. In ieder team dienen minimaal 3 spelers te staan. 

Klik hier voor de handleiding voor het invullen van de teamsamenstelling, hierin staat tevens 

vermeldt hoe de dispensatie voor spelers kan worden aangevraagd. De wedstrijdsecretaris 

CMV heeft hier de rechten voor. 

Facturatie 

Voor niveau 4-6 loopt de facturering per half seizoen, dus 2x per jaar. 

Voor niveau 1-3 zal er per toernooi een factuur verstuurd worden voor het aantal teams dat 

heeft ingeschreven. 

Kijk voor de hoogte van de teamgelden bij Publicatie 3.1 van de statuten en reglementen. 

  

https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/handleidingen/
http://www.nevobo.nl/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/handleidingen/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/statuten-en-reglementen/
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Eindhoven 
Speeldag en speelwijze 

 
Toernooidagen vinden altijd plaats op zondag in een centrale hal 

Per toernooidag speelt een team meerdere wedstrijden 

Niveau 1 tm 6 spelen losstaande toernooien 

 

Toernooikalender 

Per seizoen wordt voorafgaand de wedstrijdkalender vastgesteld met daarop maximaal 10 

speeldagen 

 

De toernooikalender CMV vind je op de website bij regio Zuid 

Inschrijving en planning 

Inschrijven voor de toernooien en competitie dient te gebeuren via www.nevobo.nl. 

De handleiding voor het inschrijven van de teams vind je ook op website bij regio Zuid. 

De inschrijving en de mutaties dienen gedaan te worden door de wedstrijdsecretaris CMV. 

Voor niveau 1-6 kun je per toernooi inschrijven tot 2 weken voorafgaand aan de 

toernooidatum. Een week voor de sluiting van het inschrijftermijn wordt er naar de 

verenigingen een mail verstuurd met de opgave voor het toernooi met de vraag deze te 

controleren en indien nodig te wijzigen voor datum sluiting. 

Op de maandag na de sluiting worden de inschrijvingen naar de organiserende verstuurd die 

kan beginnen aan de planning van het toernooi. 

Zodra de planning klaar is wordt deze naar de wedstrijdsecretaris CMV verstuurd en op de 

website gepubliceerd op website onder regio Zuid en bij het betreffende speelgebied. 

Het programma voor niveau 1-6 wordt 1 week voorafgaand aan het toernooi naar de 

wedstrijdsecretaris CMV verstuurd. 

 

Informatie over de wedstrijden 

Niveau 1-6: 
Er worden 2 sets van 7 minuten gespeeld of 1 set van 15 minuten (15 minuten per wedstrijd) 

De scheidsrechters/tellers worden geleverd door de organiserende vereniging. 

  

https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/cmv-competitie/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/cmv-competitie/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/cmv-competitie/
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Organisatie per speeldag 

De organiserende vereniging zorgt er voor dat na afloop van het toernooi de uitslagen 

worden doorgegeven. 

Voor niveau 1-6 dient een uitslagenformulier naar competitie.zuid@nevobo.nl verstuurd dat 

op de website gepubliceerd wordt. 

Teamsamenstelling 

Per seizoen dient in september en januari de teamsamenstelling te worden doorgegeven via 

www.nevobo.nl. In ieder team dienen minimaal 3 spelers te staan. 

Klik hier voor de handleiding voor het invullen van de teamsamenstelling, hierin staat tevens 

vermeldt hoe de dispensatie voor spelers kan worden aangevraagd. De wedstrijdsecretaris 

CMV heeft hier de rechten voor. 

Facturatie 

Voor niveau 1-6 zal er per toernooi een factuur verstuurd worden voor het aantal teams dat 

heeft ingeschreven. 

Kijk voor de hoogte van de teamgelden bij Publicatie 3.1 van de statuten en reglementen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:competitie.zuid@nevobo.nl
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/cmv-competitie/
http://www.nevobo.nl/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/handleidingen/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/statuten-en-reglementen/
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Boxmeer 
Speeldag en speelwijze 

 
Toernooidagen vinden altijd plaats op zondag in een of twee centrale hallen 

Per toernooidag speelt een team meerdere wedstrijden 

Niveau 1 tm 3 spelen losstaande toernooien 

Niveau 4 tm 6 spelen een halfjaarscompetitie, met 2x per seizoen een poule-winnaar 

 

Toernooikalender 

Per seizoen wordt voorafgaand de wedstrijdkalender vastgesteld met daarop maximaal 10 

speeldagen 

 

De toernooikalender CMV vind je op de website bij regio Zuid 

 

Inschrijving en planning 

Inschrijven voor de toernooien en competitie dient te gebeuren via www.nevobo.nl. 

De handleiding voor het inschrijven van de teams vind je ook op website bij regio Zuid. 

De inschrijving en de mutaties dienen gedaan te worden door de wedstrijdsecretaris CMV. 

De inschrijving voor niveau 4-6 dient 2x per jaar te gebeuren. Wanneer de verenigingen dit 

kunnen verwachten staat in de Tijdsplanning.  

Voor niveau 1-3 kun je per toernooi inschrijven tot 3 weken voorafgaand aan de 

toernooidatum. Een week voor de sluiting van het inschrijftermijn wordt er naar de 

verenigingen een mail verstuurd met de opgave voor het toernooi met de vraag deze te 

controleren en indien nodig te wijzigen voor datum sluiting. 

Op de maandag na de sluiting worden de inschrijvingen naar de competitieleider verstuurd 

die kan beginnen aan de planning van het toernooi. 

Zodra de planning klaar is wordt deze naar de wedstrijdsecretaris CMV verstuurd en op de 

website gepubliceerd op website onder regio Zuid en bij het betreffende speelgebied. 

Het programma voor niveau 1-3 wordt 2 weken voorafgaand aan het toernooi naar de 

wedstrijdsecretaris CMV verstuurd. 

Het programma voor niveau 1-6 staat voorafgaand aan de competitie op volleybal.nl en in de 

competitie-app. 

 

 

https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/cmv-competitie/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/cmv-competitie/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/nationale-en-regionale-competitie/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/cmv-competitie/
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Informatie over de wedstrijden 

Niveau 1-3: 
Er worden 1 set van 12 minuten gespeeld  

De scheidsrechters/tellers worden geleverd door de organiserende vereniging. 

Niveau 4-6: 

Er worden 2 sets van 12 minuten gespeeld (30 minuten per wedstrijd) 

De scheidsrechters/tellers worden geleverd door de organiserende vereniging. 

Organisatie per speeldag 

De organiserende vereniging ontvangt vanuit het regiokantoor de wedstrijdformulieren voor 

niveau 4-6.  

De organiserende vereniging zorgt er voor dat na afloop van het toernooi de uitslagen 

worden doorgegeven. 

Alle uitslagen dienen te worden doorgegeven via de website. Klik hier voor de handleiding.  

 

Teamsamenstelling 

Per seizoen dient in september en januari de teamsamenstelling te worden doorgegeven via 

www.nevobo.nl. In ieder team dienen minimaal 3 spelers te staan. 

Klik hier voor de handleiding voor het invullen van de teamsamenstelling, hierin staat tevens 

vermeldt hoe de dispensatie voor spelers kan worden aangevraagd. De wedstrijdsecretaris 

CMV heeft hier de rechten voor. 

Facturatie 

Voor niveau 4-6 loopt de facturering per half seizoen, dus 2x per jaar. 

Voor niveau 1-3 zal er per toernooi een factuur verstuurd worden voor het aantal teams dat 

heeft ingeschreven. 

Kijk voor de hoogte van de teamgelden bij Publicatie 3.1 van de statuten en reglementen. 

 

 

 

 

 

 

https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/handleidingen/
http://www.nevobo.nl/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/handleidingen/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/statuten-en-reglementen/


 

11 
 

Noord Midden Limburg 
Speeldag en speelwijze 

 
Toernooidagen vinden altijd plaats op zondag in meerdere centrale hallen 

Per toernooidag speelt een team meerdere wedstrijden 

Niveau 1 tm 3 spelen losstaande toernooien 

Niveau 4 tm 6 spelen een halfjaarscompetitie, met 2x per seizoen een poule-winnaar 

Toernooikalender 

Per seizoen wordt voorafgaand de wedstrijdkalender vastgesteld met daarop maximaal 10 

speeldagen 

 

De toernooikalender CMV vind je op de website bij regio Zuid 

Inschrijving en planning 

Inschrijven voor de toernooien en competitie dient te gebeuren via www.nevobo.nl. 

De handleiding voor het inschrijven van de teams vind je ook op website bij regio Zuid. 

De inschrijving en de mutaties dienen gedaan te worden door de wedstrijdsecretaris CMV. 

De inschrijving voor niveau 4-6 dient 2x per jaar te gebeuren. Wanneer de verenigingen dit 

kunnen verwachten staat in de Tijdsplanning.  

Voor niveau 1-3 kun je per toernooi inschrijven tot 3 weken voorafgaand aan de 

toernooidatum. Een week voor de sluiting van het inschrijftermijn wordt er naar de 

verenigingen een mail verstuurd met de opgave voor het toernooi met de vraag deze te 

controleren en indien nodig te wijzigen voor datum sluiting. 

Op de maandag na de sluiting worden de inschrijvingen naar de competitieleider verstuurd 

die kan beginnen aan de planning van het toernooi. 

Zodra de planning klaar is wordt deze naar de wedstrijdsecretaris CMV verstuurd en op de 

website gepubliceerd op website onder regio Zuid en bij het betreffende speelgebied. 

Het programma voor niveau 1-3 wordt 2 weken voorafgaand aan het toernooi naar de 

wedstrijdsecretaris CMV verstuurd. 

Het programma voor niveau 4-6 staat voorafgaand aan de competitie op volleybal.nl en in de 

competitie-app. 

 

 

 

https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/cmv-competitie/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/cmv-competitie/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/nationale-en-regionale-competitie/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/cmv-competitie/
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Informatie over de wedstrijden 

Niveau 1-3: 
Er worden 1 set van 12 minuten gespeeld (15 minuten per wedstrijd) 

De scheidsrechters/tellers worden geleverd door de organiserende vereniging. 

Niveau 4-6: 

Er worden 2 sets van 12 minuten gespeeld (30 minuten per wedstrijd) 

De scheidsrechters/tellers worden geleverd door de organiserende vereniging. 

Organisatie per speeldag 

De organiserende vereniging ontvangt vanuit het regiokantoor de wedstrijdformulieren voor 

niveau 4-6 evenals de wedstrijdbriefjes en programma voor niveau 1-3. 

De organiserende vereniging zorgt er voor dat na afloop van het toernooi de uitslagen 

worden doorgegeven. 

De uitslagen van niveau 4-6 dienen te worden doorgegeven via de website. Klik hier voor de 

handleiding.  

Voor niveau 1-3 dient een uitslagenformulier naar competitie.zuid@nevobo.nl verstuurd dat 

op de website gepubliceerd wordt. 

Teamsamenstelling 

Per seizoen dient in september en januari de teamsamenstelling te worden doorgegeven via 

www.nevobo.nl. In ieder team dienen minimaal 3 spelers te staan. 

Klik hier voor de handleiding voor het invullen van de teamsamenstelling, hierin staat tevens 

vermeldt hoe de dispensatie voor spelers kan worden aangevraagd. De wedstrijdsecretaris 

CMV heeft hier de rechten voor. 

Facturatie 

Voor niveau 4-6 loopt de facturering per half seizoen, dus 2x per jaar. 

Voor niveau 1-3 zal er per toernooi een factuur verstuurd worden voor het aantal teams dat 

heeft ingeschreven. 

Kijk voor de hoogte van de teamgelden bij Publicatie 3.1 van de statuten en reglementen. 

 

 

 

 

 

https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/handleidingen/
mailto:competitie.zuid@nevobo.nl
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/cmv-competitie/
http://www.nevobo.nl/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/handleidingen/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/statuten-en-reglementen/
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Zuid Limburg 
Speeldag en speelwijze 

 
Toernooidagen vinden altijd plaats op zondag in een centrale hal 

Per toernooidag speelt een team meerdere wedstrijden 

Niveau 1 tm 6 spelen losstaande toernooien 

 

Toernooikalender 

Per seizoen wordt voorafgaand de wedstrijdkalender vastgesteld met daarop maximaal 10 

speeldagen 

 

De toernooikalender CMV vind je op de website bij regio Zuid 

Inschrijving en planning 

Inschrijven voor de toernooien en competitie dient te gebeuren via www.nevobo.nl. 

De handleiding voor het inschrijven van de teams vind je ook op website bij regio Zuid. 

De inschrijving en de mutaties dienen gedaan te worden door de wedstrijdsecretaris CMV. 

Voor niveau 1-3 kun je per toernooi inschrijven tot 3 weken voorafgaand aan de 

toernooidatum. Een week voor de sluiting van het inschrijftermijn wordt er naar de 

verenigingen een mail verstuurd met de opgave voor het toernooi met de vraag deze te 

controleren en indien nodig te wijzigen voor datum sluiting. 

Op de maandag na de sluiting worden de inschrijvingen naar de competitieleider verstuurd 

die kan beginnen aan de planning van het toernooi. 

Zodra de planning klaar is wordt deze naar de wedstrijdsecretaris CMV verstuurd en op de 

website gepubliceerd op website onder regio Zuid en bij het betreffende speelgebied. 

Het programma voor niveau 1-3 wordt 2 weken voorafgaand aan het toernooi naar de 

wedstrijdsecretaris CMV verstuurd. 

Het programma voor niveau 4-6 staat voorafgaand aan de competitie op volleybal.nl en in de 

competitie-app. 

 

 

 

 

 

https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/cmv-competitie/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/cmv-competitie/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/cmv-competitie/
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Informatie over de wedstrijden 

Niveau 1-3: 
Er worden 2 sets van 7 minuten gespeeld (15 minuten per wedstrijd) 

De scheidsrechters/tellers worden geleverd door de organiserende vereniging. 

Niveau 4-6: 

Er worden 2 sets van 12 minuten gespeeld (30 minuten per wedstrijd) 

De scheidsrechters/tellers worden geleverd door de organiserende vereniging. 

Organisatie per speeldag 

De organiserende vereniging ontvangt vanuit het regiokantoor de wedstrijdbriefjes en 

programma voor niveau 1-6. 

De organiserende vereniging zorgt er voor dat na afloop van het toernooi de uitslagen 

worden doorgegeven..  

Voor niveau 1-6 dient een uitslagenformulier naar competitie.zuid@nevobo.nl verstuurd dat 

op de website gepubliceerd wordt. 

Teamsamenstelling 

Per seizoen dient in september en januari de teamsamenstelling te worden doorgegeven via 

www.nevobo.nl. In ieder team dienen minimaal 3 spelers te staan. 

Klik hier voor de handleiding voor het invullen van de teamsamenstelling, hierin staat tevens 

vermeldt hoe de dispensatie voor spelers kan worden aangevraagd. De wedstrijdsecretaris 

CMV heeft hier de rechten voor. 

Facturatie 

Voor niveau 1-6 zal er per toernooi een factuur verstuurd worden voor het aantal teams dat 

heeft ingeschreven. 

Kijk voor de hoogte van de teamgelden bij Publicatie 3.1 van de statuten en reglementen. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:competitie.zuid@nevobo.nl
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/cmv-competitie/
http://www.nevobo.nl/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/handleidingen/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/statuten-en-reglementen/
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Kempen 
Speeldag en speelwijze 

 
Toernooidagen vinden altijd plaats op zondag in een centrale hal 

Per toernooidag speelt een team meerdere wedstrijden 

Niveau 1 tm 6 spelen losstaande toernooien 

 

Toernooikalender 

Per seizoen wordt voorafgaand de wedstrijdkalender vastgesteld met daarop maximaal 10 

speeldagen 

 

De toernooikalender CMV vind je op de website bij regio Zuid 

Inschrijving en planning 

Inschrijven voor de toernooien en competitie dient te gebeuren via www.nevobo.nl. 

De handleiding voor het inschrijven van de teams vind je ook op website bij regio Zuid. 

De inschrijving en de mutaties dienen gedaan te worden door de wedstrijdsecretaris CMV. 

Voor niveau 1-6 kun je per toernooi inschrijven tot 3 weken voorafgaand aan de 

toernooidatum. Een week voor de sluiting van het inschrijftermijn wordt er naar de 

verenigingen een mail verstuurd met de opgave voor het toernooi met de vraag deze te 

controleren en indien nodig te wijzigen voor datum sluiting. 

Op de maandag na de sluiting worden de inschrijvingen naar de organiserende verstuurd die 

kan beginnen aan de planning van het toernooi. 

Zodra de planning klaar is wordt deze naar de wedstrijdsecretaris CMV verstuurd en op de 

website gepubliceerd op website onder regio Zuid en bij het betreffende speelgebied. 

Het programma voor niveau 1-6 wordt 1á 2 weken voorafgaand aan het toernooi naar de 

wedstrijdsecretaris CMV verstuurd. 

 

Informatie over de wedstrijden 

Niveau 1-6: 
Er worden 2 sets van 7 minuten gespeeld of 1 set van 15 minuten (15 minuten per wedstrijd) 

De scheidsrechters/tellers worden geleverd door de organiserende vereniging. 

  

https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/cmv-competitie/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/cmv-competitie/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/cmv-competitie/
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Organisatie per speeldag 

De organiserende vereniging zorgt er voor dat na afloop van het toernooi de uitslagen 

worden doorgegeven. 

Voor niveau 1-6 dient een uitslagenformulier naar competitie.zuid@nevobo.nl verstuurd dat 

op de website gepubliceerd wordt. 

Teamsamenstelling 

Per seizoen dient in september en januari de teamsamenstelling te worden doorgegeven via 

www.nevobo.nl. In ieder team dienen minimaal 3 spelers te staan. 

Klik hier voor de handleiding voor het invullen van de teamsamenstelling, hierin staat tevens 

vermeldt hoe de dispensatie voor spelers kan worden aangevraagd. De wedstrijdsecretaris 

CMV heeft hier de rechten voor. 

Facturatie 

Voor niveau 1-6 zal er per toernooi een factuur verstuurd worden voor het aantal teams dat 

heeft ingeschreven. 

Kijk voor de hoogte van de teamgelden bij Publicatie 3.1 van de statuten en reglementen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:competitie.zuid@nevobo.nl
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/cmv-competitie/
http://www.nevobo.nl/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/handleidingen/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/statuten-en-reglementen/
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Alblasserwaard 
Speeldag en speelwijze 

 
Toernooidagen vinden altijd plaats op zaterdag in een centrale hal 

Per toernooidag speelt een team meerdere wedstrijden 

Niveau 1 tm 4 spelen losstaande toernooien 

Niveau 5 en 6 spelen een halfjaarscompetitie, met 2x per seizoen een poule-winnaar 

 

Toernooikalender 

Per seizoen wordt voorafgaand de wedstrijdkalender vastgesteld met daarop maximaal 10 

speeldagen 

 

De toernooikalender CMV vind je op de website bij regio Zuid 

De wedstrijdkalender voor niveau 5 en 6 vind je bij de reglementen bij publicatie 3.3. 

 

Inschrijving en planning 

Inschrijven voor de toernooien en competitie dient te gebeuren via www.nevobo.nl. 

De handleiding voor het inschrijven van de teams vind je ook op website bij regio Zuid. 

De inschrijving en de mutaties dienen gedaan te worden door de wedstrijdsecretaris CMV. 

Voor niveau 1-4 kun je per toernooi inschrijven tot 2 weken voorafgaand aan de 

toernooidatum. Een week voor de sluiting van het inschrijftermijn wordt er naar de 

verenigingen een mail verstuurd met de opgave voor het toernooi met de vraag deze te 

controleren en indien nodig te wijzigen voor datum sluiting. 

Op de maandag na de sluiting worden de inschrijvingen naar de organiserende verstuurd die 

kan beginnen aan de planning van het toernooi. 

Zodra de planning klaar is wordt deze naar de wedstrijdsecretaris CMV verstuurd en op de 

website gepubliceerd op website onder regio Zuid en bij het betreffende speelgebied. 

Het programma voor niveau 1-4 wordt 1 week voorafgaand aan het toernooi naar de 

wedstrijdsecretaris CMV verstuurd. 

 

De inschrijving voor niveau 5-6 dient 2x per jaar te gebeuren. Wanneer de verenigingen dit 

kunnen verwachten staat in de Tijdsplanning.  

 

 

 

https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/cmv-competitie/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/statuten-en-reglementen/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/cmv-competitie/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/cmv-competitie/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/nationale-en-regionale-competitie/
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Informatie over de wedstrijden 

Niveau 1-4: 
Er worden 2 sets van 7 minuten gespeeld of 1 set van 15 minuten (15 minuten per wedstrijd) 

De scheidsrechters/tellers worden geleverd door de organiserende vereniging. 

Niveau 5-6: 

Er wordt een enkele wedstrijd gespeeld. De eerste 4 sets tot de 25 punten (met 2 punten 

verschil) en bij 2-2 een vijfde set tot de 15 punten. Bij niveau 5 kan het door het bonuspunt 

voorkomen dat een setstand boven de 25 punten eindigt. 

Organisatie per speeldag 

De organiserende vereniging zorgt er voor dat na afloop van het toernooi de uitslagen 

worden doorgegeven. 

Voor niveau 1-4 dient een uitslagenformulier naar competitie.zuid@nevobo.nl verstuurd dat 

op de website gepubliceerd wordt. 

Niveau 5 en 6 spelen met het DWF (digitaal wedstrijd formulier), voor meer informatie kijk op 

www.nevobo.nl/dwf  

 

Teamsamenstelling 

Per seizoen dient in september en januari de teamsamenstelling te worden doorgegeven via 

www.nevobo.nl. In ieder team dienen minimaal 3 spelers te staan. 

Klik hier voor de handleiding voor het invullen van de teamsamenstelling, hierin staat tevens 

vermeldt hoe de dispensatie voor spelers kan worden aangevraagd. De wedstrijdsecretaris 

CMV heeft hier de rechten voor. 

 

Facturatie 

Voor niveau 4-6 loopt de facturering per half seizoen, dus 2x per jaar. 

Voor niveau 1-4 zal er per toernooi een factuur verstuurd worden voor het aantal teams dat 

heeft ingeschreven. 

Kijk voor de hoogte van de teamgelden bij Publicatie 3.1 van de statuten en reglementen. 

 

 

 

 

mailto:competitie.zuid@nevobo.nl
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/cmv-competitie/
http://www.nevobo.nl/dwf
http://www.nevobo.nl/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/handleidingen/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/statuten-en-reglementen/
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Rotterdam 
Speeldag en speelwijze 

 
Toernooidagen vinden altijd plaats op zaterdag in een centrale hal 

Per toernooidag speelt een team meerdere wedstrijden 

Niveau 1 tm 4 spelen losstaande toernooien 

Niveau 5 en 6 spelen een halfjaarscompetitie, met 2x per seizoen een poule-winnaar 

 

Toernooikalender 

Per seizoen wordt voorafgaand de wedstrijdkalender vastgesteld met daarop maximaal 10 

speeldagen 

 

De toernooikalender CMV vind je op de website bij regio Zuid 

De wedstrijdkalender voor niveau 5 en 6 vind je bij de reglementen bij publicatie 3.3. 

 

Inschrijving en planning 

Inschrijven voor de toernooien en competitie dient te gebeuren via www.nevobo.nl. 

De handleiding voor het inschrijven van de teams vind je ook op website bij regio Zuid. 

De inschrijving en de mutaties dienen gedaan te worden door de wedstrijdsecretaris CMV. 

Voor niveau 1-4 kun je per toernooi inschrijven tot 2 weken voorafgaand aan de 

toernooidatum. Een week voor de sluiting van het inschrijftermijn wordt er naar de 

verenigingen een mail verstuurd met de opgave voor het toernooi met de vraag deze te 

controleren en indien nodig te wijzigen voor datum sluiting. 

Op de maandag na de sluiting worden de inschrijvingen naar de organiserende verstuurd die 

kan beginnen aan de planning van het toernooi. 

Zodra de planning klaar is wordt deze naar de wedstrijdsecretaris CMV verstuurd en op de 

website gepubliceerd op website onder regio Zuid en bij het betreffende speelgebied. 

Het programma voor niveau 1-4 wordt 1 week voorafgaand aan het toernooi naar de 

wedstrijdsecretaris CMV verstuurd. 

 

De inschrijving voor niveau 5-6 dient 2x per jaar te gebeuren. Wanneer de verenigingen dit 

kunnen verwachten staat in de Tijdsplanning. 

 

 

https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/cmv-competitie/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/statuten-en-reglementen/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/cmv-competitie/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/cmv-competitie/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/nationale-en-regionale-competitie/
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Informatie over de wedstrijden 

Niveau 1-4: 
Er worden 2 sets van 7 minuten gespeeld of 1 set van 15 minuten (15 minuten per wedstrijd) 

De scheidsrechters/tellers worden geleverd door de organiserende vereniging. 

Niveau 5-6: 

Er wordt een enkele wedstrijd gespeeld. De eerste 4 sets tot de 25 punten (met 2 punten 

verschil) en bij 2-2 een vijfde set tot de 15 punten. Bij niveau 5 kan het door het bonuspunt 

voorkomen dat een setstand boven de 25 punten eindigt. 

Organisatie per speeldag 

De organiserende vereniging zorgt er voor dat na afloop van het toernooi de uitslagen 

worden doorgegeven. 

Voor niveau 1-4 dient een uitslagenformulier naar competitie.zuid@nevobo.nl verstuurd dat 

op de website gepubliceerd wordt. 

Niveau 5 en 6 spelen met het DWF (digitaal wedstrijd formulier), voor meer informatie kijk op 

www.nevobo.nl/dwf  

 

Teamsamenstelling 

Per seizoen dient in september en januari de teamsamenstelling te worden doorgegeven via 

www.nevobo.nl. In ieder team dienen minimaal 3 spelers te staan. 

Klik hier voor de handleiding voor het invullen van de teamsamenstelling, hierin staat tevens 

vermeldt hoe de dispensatie voor spelers kan worden aangevraagd. De wedstrijdsecretaris 

CMV heeft hier de rechten voor. 

 

Facturatie 

Voor niveau 4-6 loopt de facturering per half seizoen, dus 2x per jaar. 

Voor niveau 1-4 zal er per toernooi een factuur verstuurd worden voor het aantal teams dat 

heeft ingeschreven. 

Kijk voor de hoogte van de teamgelden bij Publicatie 3.1 van de statuten en reglementen. 

 

 

 

 

mailto:competitie.zuid@nevobo.nl
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/cmv-competitie/
http://www.nevobo.nl/dwf
http://www.nevobo.nl/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/handleidingen/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/statuten-en-reglementen/
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Midden Brabant 
Speeldag en speelwijze 

 
Toernooidagen vinden altijd plaats op zondag in een centrale hal 

Per toernooidag speelt een team meerdere wedstrijden 

Niveau 1 tm 6 spelen losstaande toernooien 

 

Toernooikalender 

Per seizoen wordt voorafgaand de wedstrijdkalender vastgesteld met daarop maximaal 10 

speeldagen 

 

De toernooikalender CMV vind je op de website bij regio Zuid 

Inschrijving en planning 

Inschrijven voor de toernooien en competitie dient te gebeuren via www.nevobo.nl. 

De handleiding voor het inschrijven van de teams vind je ook op website bij regio Zuid. 

De inschrijving en de mutaties dienen gedaan te worden door de wedstrijdsecretaris CMV. 

Voor niveau 1-6 kun je per toernooi inschrijven tot 2 weken voorafgaand aan de 

toernooidatum. Een week voor de sluiting van het inschrijftermijn wordt er naar de 

verenigingen een mail verstuurd met de opgave voor het toernooi met de vraag deze te 

controleren en indien nodig te wijzigen voor datum sluiting. 

Op de maandag na de sluiting kan dan worden begonnen aan de planning van het toernooi. 

Zodra de planning klaar is wordt deze naar de wedstrijdsecretaris CMV verstuurd en op de 

website gepubliceerd op website onder regio Zuid en bij het betreffende speelgebied. 

Het programma voor niveau 1-6 wordt 1 week voorafgaand aan het toernooi naar de 

wedstrijdsecretaris CMV verstuurd. 

 

Informatie over de wedstrijden 

Niveau 1-6: 
Er wordt 1 set van 15 minuten gespeeld bij niveau 1-3.  

Bij niveau 4 en 6 spelen de teams 2x 15 minuten per wedstrijd. 

De scheidsrechters/tellers worden geleverd door de organiserende vereniging. 

  

https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/cmv-competitie/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/cmv-competitie/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/cmv-competitie/
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Organisatie per speeldag 

De organiserende vereniging zorgt er voor dat na afloop van het toernooi de uitslagen 

worden doorgegeven. 

Voor niveau 1-6 dient een uitslagenformulier naar competitie.zuid@nevobo.nl verstuurd dat 

op de website gepubliceerd wordt. 

 

Teamsamenstelling 

Per seizoen dient in september en januari de teamsamenstelling te worden doorgegeven via 

www.nevobo.nl. In ieder team dienen minimaal 3 spelers te staan. 

Klik hier voor de handleiding voor het invullen van de teamsamenstelling, hierin staat tevens 

vermeldt hoe de dispensatie voor spelers kan worden aangevraagd. De wedstrijdsecretaris 

CMV heeft hier de rechten voor. 

 

Facturatie 

Voor niveau 1-6 zal er per toernooi een factuur verstuurd worden voor het aantal teams dat 

heeft ingeschreven. 

Kijk voor de hoogte van de teamgelden bij Publicatie 3.1 van de statuten en reglementen. 

  

mailto:competitie.zuid@nevobo.nl
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/cmv-competitie/
http://www.nevobo.nl/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/handleidingen/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/statuten-en-reglementen/


 

23 
 

West Brabant 
Speeldag en speelwijze 

 
Toernooidagen vinden altijd plaats op zondag in een centrale hal 

Per toernooidag speelt een team meerdere wedstrijden 

Niveau 1 tm 6 spelen losstaande toernooien 

 

Toernooikalender 

Per seizoen wordt voorafgaand de wedstrijdkalender vastgesteld met daarop maximaal 10 

speeldagen 

 

De toernooikalender CMV vind je op de website bij regio Zuid 

Inschrijving en planning 

Inschrijven voor de toernooien en competitie dient te gebeuren via www.nevobo.nl. 

De handleiding voor het inschrijven van de teams vind je ook op website bij regio Zuid. 

De inschrijving en de mutaties dienen gedaan te worden door de wedstrijdsecretaris CMV. 

Voor niveau 1-6 kun je per toernooi inschrijven tot 3 weken voorafgaand aan de 

toernooidatum. Een week voor de sluiting van het inschrijftermijn wordt er naar de 

verenigingen een mail verstuurd met de opgave voor het toernooi met de vraag deze te 

controleren en indien nodig te wijzigen voor datum sluiting. 

Op de maandag na de sluiting kan dan worden begonnen aan de planning van het toernooi. 

Zodra de planning klaar is wordt deze naar de wedstrijdsecretaris CMV verstuurd en op de 

website gepubliceerd op website onder regio Zuid en bij het betreffende speelgebied. 

Het programma voor niveau 1-6 wordt uiterlijk 1 week voorafgaand aan het toernooi naar de 

wedstrijdsecretaris CMV verstuurd. 

 

Informatie over de wedstrijden 

Niveau 1-6: 
Er worden 2 sets van 12 minuten gespeeld  (30 minuten per wedstrijd) 

De scheidsrechters/tellers worden geleverd door de organiserende vereniging. 

  

https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/cmv-competitie/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/cmv-competitie/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/cmv-competitie/


 

24 
 

Organisatie per speeldag 

De organiserende vereniging zorgt er voor dat na afloop van het toernooi de uitslagen 

worden doorgegeven. 

Voor niveau 1-6 dient een uitslagenformulier naar competitie.zuid@nevobo.nl verstuurd dat 

op de website gepubliceerd wordt. 

 

Teamsamenstelling 

Per seizoen dient in september en januari de teamsamenstelling te worden doorgegeven via 

www.nevobo.nl. In ieder team dienen minimaal 3 spelers te staan. 

Klik hier voor de handleiding voor het invullen van de teamsamenstelling, hierin staat tevens 

vermeldt hoe de dispensatie voor spelers kan worden aangevraagd. De wedstrijdsecretaris 

CMV heeft hier de rechten voor. 

 

Facturatie 

Voor niveau 1-6 zal er per toernooi een factuur verstuurd worden voor het aantal teams dat 

heeft ingeschreven. 

Kijk voor de hoogte van de teamgelden bij Publicatie 3.1 van de statuten en reglementen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:competitie.zuid@nevobo.nl
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/cmv-competitie/
http://www.nevobo.nl/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/handleidingen/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/statuten-en-reglementen/


 

25 
 

Zeeland 
Speeldag en speelwijze 

 
Toernooidagen vinden altijd plaats op zondag in een centrale hal 

Per toernooidag speelt een team meerdere wedstrijden 

Niveau 1 tm 6 spelen losstaande toernooien 

 

Toernooikalender 

Per seizoen wordt voorafgaand de wedstrijdkalender vastgesteld met daarop maximaal 10 

speeldagen 

 

De toernooikalender CMV vind je op de website bij regio Zuid 

Inschrijving en planning 

Inschrijven voor de toernooien en competitie dient te gebeuren via www.nevobo.nl. 

De handleiding voor het inschrijven van de teams vind je ook op website bij regio Zuid. 

De inschrijving en de mutaties dienen gedaan te worden door de wedstrijdsecretaris CMV. 

Voor niveau 1-6 kun je per toernooi inschrijven tot 2 weken voorafgaand aan de 

toernooidatum. Een week voor de sluiting van het inschrijftermijn wordt er naar de 

verenigingen een mail verstuurd met de opgave voor het toernooi met de vraag deze te 

controleren en indien nodig te wijzigen voor datum sluiting. 

Op de maandag na de sluiting kan dan worden begonnen aan de planning van het toernooi. 

Zodra de planning klaar is wordt deze naar de wedstrijdsecretaris CMV verstuurd en op de 

website gepubliceerd op website onder regio Zuid en bij het betreffende speelgebied. 

Het programma voor niveau 1-6 wordt uiterlijk 1 week voorafgaand aan het toernooi naar de 

wedstrijdsecretaris CMV verstuurd. 

 

Informatie over de wedstrijden 

Niveau 1-6: 
Er worden 2 sets van 7 minuten gespeeld of 1 set van 15 minuten (15 minuten per wedstrijd) 

De scheidsrechters/tellers worden geleverd door de organiserende vereniging. 

  

https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/cmv-competitie/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/cmv-competitie/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/cmv-competitie/
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Organisatie per speeldag 

De organiserende vereniging zorgt er voor dat na afloop van het toernooi de uitslagen 

worden doorgegeven. 

Voor niveau 1-6 dient een uitslagenformulier naar competitie.zuid@nevobo.nl verstuurd dat 

op de website gepubliceerd wordt. 

 

Teamsamenstelling 

Per seizoen dient in september en januari de teamsamenstelling te worden doorgegeven via 

www.nevobo.nl. In ieder team dienen minimaal 3 spelers te staan. 

Klik hier voor de handleiding voor het invullen van de teamsamenstelling, hierin staat tevens 

vermeldt hoe de dispensatie voor spelers kan worden aangevraagd. De wedstrijdsecretaris 

CMV heeft hier de rechten voor. 

 

Facturatie 

Voor niveau 1-6 zal er per toernooi een factuur verstuurd worden voor het aantal teams dat 

heeft ingeschreven. 

Kijk voor de hoogte van de teamgelden bij Publicatie 3.1 van de statuten en reglementen. 

 

mailto:competitie.zuid@nevobo.nl
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/cmv-competitie/
http://www.nevobo.nl/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/handleidingen/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/statuten-en-reglementen/

