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3.1 Organisatie van de verschillende competities:
3.1.1 We kennen in Regio Zuid verschillende recreantencompetities:
• Mastercompetitie
- Deze competitie is mogelijk in de gehele regio bij voldoende aanmelding
- het niveau van deze competitie is minimaal Promotieklasse
- Er worden 4 sets gespeeld, bij stand 2-2 een beslissende 5e set.
Bij 4-0; 5 punten voor winnende team
Bij 3-1; 4 punten voor winnende team en 1 punt voor verliezende team
Bij 3-2; 3 punten voor winnende team en 2 punten voor verliezende team
- Verenigingen spelen een uit- of een thuiswedstrijd
- Wordt georganiseerd door het regiokantoor: competitie.zuid@nevobo.nl
• Randstad
- Deze competitie vind plaats in de omgeving van Rotterdam
- Wordt gespeeld in dames/heren/mix competitie
- Er worden altijd 4 sets gespeeld
Voor iedere gewonnen set krijgt het team 1 punt
- Verenigingen spelen een uit- of thuiswedstrijd
- Wordt georganiseerd door het regiokantoor: competitie.zuid@nevobo.nl
• Gorkum
- Deze competitie vind plaats in de omgeving van Gorinchem
- Wordt gespeeld in mix competitie
- Er worden altijd 4 sets gespeeld
Voor iedere gewonnen set krijgt het team 1 punt
- Verenigingen spelen een uit- of thuiswedstrijd
- Wordt georganiseerd door Koos Brandwijk: koos.brandwijk@kader.nevobo.nl
in samenwerking met het regiokantoor: competitie.zuid@nevobo.nl
• Tilburg
- Deze competitie vind plaats in Tilburg
- Wordt gespeeld in een dames en heren competitie
- Er worden altijd 3 sets gespeeld
Voor iedere gewonnen set krijgt het team 1 punt
- Verenigingen spelen wedstrijden in een centrale hal in Tilburg
- Wordt georganiseerd door Joep Maas: joep.maas@kader.nevobo.nl in
samenwerking met het regiokantoor: competitie.zuid@nevobo.nl
• Den Bosch
- Deze competitie vind plaats in de omgeving van Den Bosch
- Wordt gespeeld in een dames en mix competitie
- Er worden altijd 3 sets gespeeld
Voor iedere gewonnen set krijgt het team 1 punt
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•

Verenigingen spelen wedstrijden in een centrale hal
Wordt georganiseerd door Paul Veldman: paul.veldman@kader.nevobo.nl in
samenwerking met het regiokantoor: competitie.zuid@nevobo.nl
Zuid Limburg
- Deze competitie vind plaats in Zuid Limburg
- Wordt gespeeld in een dames en heren competitie
- Er worden 4 sets gespeeld, bij stand 2-2 een beslissende 5e set.
Bij 4-0; 5 punten voor winnende team
Bij 3-1; 4 punten voor winnende team en 1 punt voor verliezende team
Bij 3-2; 3 punten voor winnende team en 2 punten voor verliezende team
- Verenigingen spelen een uit- of een thuiswedstrijd
- Wordt georganiseerd door het regiokantoor: competitie.zuid@nevobo.nl

3.1.2 Onder de wedstrijdleiding wordt de thuisspelende vereniging verstaan. In de
speelgebieden Tilburg en Den Bosch wordt hiermee de vereniging verstaan die is
aangewezen als wedstrijdleiding aangezien hier in een centrale hal wordt gespeeld
3.1.3 In alle gevallen waarin deze regels niet voorzien, zal de Organisator ter plekke, zo
mogelijk na overleg met de Nevobo regio Zuid, een beslissing nemen.

3.2 Algemene Regels:
3.2.1 Alle wedstrijden dienen vóór 1 mei van het lopende seizoen gespeeld te zijn. In het
geval dat een inhaalwedstrijd niet vóór deze datum kan worden gespeeld kan de
organisator bij uitzondering besluiten de wedstrijd te plannen in een uitloopperiode
tot uiterlijk 15 mei.
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 te stellen.
Spelregelkennis is te behalen via www.volleybalmasterz.nl of het volgen van een
vaardigheidstraining. Meer informatie vind je hier.
3.2.3 Er wordt gespeeld met dezelfde spelregels als in de reguliere competitie.

3.3 Aanmelding:
3.3.1 Verenigingen kunnen teams aanmelden voor de recreantencompetitie voor de
opgegeven datum via www.nevobo.nl. Klik hier voor de handleiding.
3.3.2 Indien gewenst kunnen de teams bij aanmelding opmerkingen doorgeven. De
organisator kan hierdoor beter inspelen op de wensen en behoeften van de teams.
De organisator zal indien mogelijk met deze wensen en behoeften rekening houden.
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3.3.3 De poule-indeling kan op basis en in volgorde van onderstaande criteria worden
samengesteld:
- De behaalde resultaten uit het afgelopen seizoen (betreffende de hoogst en laagst
geëindigde teams.)
- Opgegeven voorkeur van niveau.
- Reisafstand

3.4 Teamsamenstelling:
3.4.1 De teamsamenstelling dient doorgegeven te worden via www.nevobo.nl. Klik hier
voor de handleiding. De teamsamenstelling is belangrijk voor het gebruik van het
DWF (digitale wedstrijd formulier). Wanneer de spelers goed op www.nevobo.nl
staan, worden deze bij de wedstrijd direct getoond waardoor dit op de wedstrijddag
veel tijd scheelt.
3.4.2 Alle leden die uitkomen in een recreatieve competitie dienen in sportlink aangemeld
te zijn als recreatief spelend lid
3.4.3 Het deelnemen van spelers van een andere vereniging is niet toegestaan
3.4.4 De wedstrijden mogen gestart worden met 5 spelers en eindigen met 5 spelers
3.4.5 Bij mix teams mogen maximaal 3 heren tegelijk in het veld staan
3.4.6 Het invallen van spelers uit de reguliere competitie in de recreantencompetitie is
toegestaan, deze spelers zullen via sportlink ook aangemeld dienen te zijn als
recreatief spelend lid

3.5 Wedstrijden:
3.5.1 De tijd die op de website en app getoond wordt is de daadwerkelijke aanvangstijd van
de wedstrijd.
3.5.2 De teams zijn verplicht om bij de wedstrijden gebruik te maken van het Digitaal
Wedstrijdformulier. Via dit DWF wordt de uitslag doorgegeven aan de organisator.
3.5.3 Deelnemende teams worden geacht op tijd voor de wedstrijd aanwezig te zijn.
3.5.4 De competitieleider bepaald in samenspraak met het regiokantoor de poule-indeling
op basis van het aantal inschrijvingen en de wensen van de verenigingen.
3.5.5 Nethoogte:
Heren:
2.43 meter
Dames:
2.24 meter
Mix:
2.36 meter
3.5.6 Spelregels:
Er wordt gespeeld met dezelfde spelregels als in de reguliere competitie.

PA3 recreantencompetitie Zuid | 01-04-2018 |

4

Publicatie A2
Recreantencompetitie Master, Randstad,
Gorkum, Tilburg, Den Bosch en Zuid
Limburg

3.6 Wedstrijden Wijzigen & Afzeggen:
3.6.1 Onder een wedstrijdwijziging wordt verstaan: het wijzigen van de datum, tijd en/of
locatie van een wedstrijd.
3.6.2 Een wedstrijdwijziging kan worden aangevraagd via www.nevobo.nl (Handleiding)
3.6.3 Bij afzegging dient de veroorzakende vereniging altijd zowel de tegenstander, het
regiokantoor en indien mogelijk de scheidsrechter direct per e-mail op de hoogte te
stellen.
3.6.4 Bij het afzeggen van een wedstrijd moet de wedstrijd op een ander moment
ingepland worden.
3.6.5 Wedstrijden die door calamiteiten, ernstige weersomstandigheden en andere
uitzonderlijke situaties niet kunnen worden gespeeld moeten opnieuw worden
ingepland.
3.6.6 Bij het niet opkomen 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 3.1.11.5 van het
wedstrijdreglement:
3.1.11.5 Afmelden door een vereniging van een wedstrijd in de seniorencompetitie of
het niet dan wel niet volledig opkomen van een seniorenteam en niet direct vast
stellen van een nieuwe speeldatum, locatie en tijd:
a. het maximum bij een wedstrijd te behalen aantal punten in mindering; daarnaast: b.
bij de eerste maal een sanctie van de 4e categorie;
c. bij herhaling een sanctie van de 5e categorie;
d. de wedstrijd wordt opnieuw vastgesteld. In onderling overleg dient binnen een
termijn van twee weken, tenzij door de Organisator anders aangegeven, een nieuwe
datum te worden doorgegeven
3.7

Kampioen:

3.7.1 Het team met de meeste punten mag zich kampioen noemen.
Indien twee of meer teams gelijk eindigen in de competitie, zal de beslissing over
iedere plaats die van belang kan zijn, worden verkregen door hetgeen aangegeven in
3.1.10.9 van het wedstrijdreglement.
1. het quotiënt van het aantal gewonnen en verloren sets. Indien dan twee of meer
teams nog steeds gelijk eindigen:
2. het quotiënt van het behaalde aantal punten vóór en tegen in alle wedstrijden.
Indien er nog steeds teams gelijk eindigen:
3. dan wordt de rangvolgorde bepaald door het resultaat van de wedstrijden
onderling:
a. het team met de meeste wedstrijdpunten eindigt hoger; Indien er nog
steeds twee of meer teams gelijk eindigen:
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b. eindigt het team met het beste setgemiddelde (quotiënt van het aantal
gewonnen en verloren sets) hoger; Indien het setgemiddelde gelijk is:
c. eindigt het team met het beste puntengemiddelde (quotiënt van behaalde
aantal punten vóór en tegen) hoger; Indien het puntengemiddelde ook nog gelijk is:
d. eindigt het team, waarvan het quotiënt van de gewonnen en verloren
punten in de onderlinge wedstrijden opgeteld het hoogst is, hoger in de
rangschikking.
Indien dan nog steeds teams gelijk eindigen, wordt een beslissingswedstrijd gespeeld.

3.8 Recreanten Kampioenschap
3.8.1 De beste teams binnen ieder speelgebied (dames, heren en mix) van de
Recreantencompetitie binnen het speelgebied mogen direct worden afgevaardigd
naar het Regionaal Recreantenkampioenschap. Hierbij wordt ook gekeken naar het
niveau van de competitie.
Per speelgebied:
Mastercompetitie: nrs 1 t/m 4
Randstad: nrs 1 + 2 van de A-poule
Gorkum: nrs 1+ 2 van de A-poule
Tilburg: nrs 1 + 2 van de A-poule
Den Bosch: nrs 1 + 2 van de 1e klasse poule
Zuid Limburg: nrs 1 + 2 van de 1e klasse poule
De beste 4 teams (dames, heren en mix) van dit kampioenschap mogen deelnemen
aan het Nationaal Recreantenkampioenschap.

3.9 Recreanten Bekertoernooi
3.9.1 Opgave hiervoor dient via www.nevobo.nl gedaan te worden. Verenigingen
ontvangen hierover bericht en de inschrijving dient tijdig binnen te zijn.
3.9.2 Er wordt gespeeld volgens de officiële spelregels volleybal. Alle wedstrijden gaan om
drie gewonnen sets, waarbij de eerste vier sets worden gespeeld tot 25 punten met 2
punten verschil en de eventuele vijfde set tot 15 punten met 2 punten verschil.
3.9.3 De winnaars van de recreanten bekercompetitie mogen deelnemen aan het Regionale
Recreanten Kampioenschap.
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