Vernieuwde opzet jeugdcompetitie
Inleiding
De jeugdcompetitie wordt door de 4 regio’s afzonderlijk van elkaar georganiseerd. Er zijn nog
steeds enkele verschillen in organisatie en speelwijze tussen de verschillende regio’s.
In het belang van volleybalsport is er zorgvuldig gekeken waar zaken gelijk konden worden
getrokken en daarmee de regels voor iedereen zo helder te hebben. Door een aantal
aanpassingen door te voeren komt er meer harmonisatie tussen de regio’s en wordt er
tegelijkertijd gehoor gegeven aan de wensen van de verenigingen. In dit document wordt
beschreven wat de aanpassingen zijn, de volledige beschrijving is te vinden in publicatie 3.13.

Aanpassingen per 2021-2022
Aanpassingen in spelregels
Ten opzichte van de algemene spelregels kent de jeugdcompetitie afwijkingen op drie
gebieden:
- Nethoogte
- Veldafmetingen
- Serviceregeling
De nethoogte, veldafmetingen en serviceregeling voor de C-jeugd worden gelijk getrokken
voor de Topklasse, Hoofdklasse en 1e klasse.
De nieuwe regels zijn hierbij als volgt:
Nethoogte
Jongens
Meisjes
Veldafmeting
Jeugd A
Alle klassen
2,43 m
2,24 m
9x9m
e
Top- / Hoofd- / 1 klasse
2,30 m
2,24 m
9x9m
Jeugd B
e
e
2 / 3 klasse
2,24 m
2,15 m
9x9m
e
Top- / Hoofd- / 1 klasse
2,15 m
2,15 m
9x9m
Jeugd C
e
e
2 / 3 klasse
2,10 m
2,10 m
7x9m
De nethoogte voor de C-jeugd 2e en 3e klasse is aangepast van 2,05 m naar 2,10 m.
De aangepaste service regeling voor de C-jeugd zal alleen nog in de 2e en 3e klasse gelden:
Een speler mag bij de servicebeurt maximaal drie keer serveren, daarna wordt er verplicht
doorgedraaid in de opstelling (aanvulling op spelregel 7.6). De service dient achter de
achterlijn uitgevoerd te worden.
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Aanpassing in klassen
In elke regio kan in dezelfde klassen worden ingeschreven.
Hierbij geldt de volgende tabel:
Klasse
1e helft
2e helft
Topklasse

Alle categorieën

Hoofdklasse
1e klasse

Alle categorieën
Alle categorieën

Alle categorieën
Alle categorieën

2e klasse

Alle categorieën

Alle categorieën

3e

Alle categorieën

Alle categorieën

klasse

De Topklasse in de tweede helft kan, met name bij de jongens, door twee regio’s als
gecombineerde klasse aangeboden worden. De 3e klasse is in sommige gebieden nieuw en
zal alleen gespeeld worden als er voldoende teams voor ingeschreven worden. Indien er
weinig teams ingeschreven zijn kunnen deze teams overgezet worden naar de 2e klasse om
zodanig ook de reisafstanden te beperken.

Aanpassing in aantal poules per klasse
Het aantal poules in de Topklasse en Hoofdklasse wordt beperkt om daarmee meer garantie
te geven op een gelijkmatig niveau van de deelnemende teams. In de Topklasse zal maar een
poule per categorie per regio zijn, waarbij regio’s kunnen kiezen om een gezamenlijke poule
te maken. In de Hoofdklasse zullen er maximaal drie poules in de eerste helft zijn. In de
tweede helft kan dit een ander aantal zijn. Voor de 1e klasse en lager geldt een vrije
inschrijving en is het aantal poules flexibel.

Aanpassing in toelating tot een klasse
Toelating tot de Topklasse wordt gebaseerd op de resultaten in de eerste helft in de
Hoofdklasse. Toelating tot de Hoofdklasse in de eerste helft wordt gebaseerd op de
spelersopgave. Voor elk team moeten zes spelers opgegeven worden. Deze spelers krijgen
een aantal punten op basis van hun speelniveau van de vorige speelhelft (gewoonlijk de
tweede helft van het vorige seizoen, echter in 2021 zal dit afwijken doordat er geen tweede
helft was in seizoen 2020-2021). De punten van de zes spelers bij elkaar opgeteld geven een
ranking. De hoogst geplaatste teams op de ranking worden in de Hoofdklasse ingedeeld, de
overige teams zullen in de 1e klasse geplaatst worden. De zes opgegeven spelers moeten in
het nieuwe seizoen ook daadwerkelijk in het team gaan spelen, hier zal een controle op
plaatsvinden. Voor de 1e klasse geldt voor de eerste helft een vrije inschrijving, voor de 2e en
3e klasse geldt altijd een vrije inschrijving.
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