Meest gestelde vragen Volleybaldirect open.
Moet ik spelerswijzigingen voor de NOJK toernooidagen doorgeven?
Nee, die hoeven voor de toernooidagen niet doorgegeven te worden. De teamopgave van
het basiszestal bij de aanmelding voor half oktober is een intern hulpmiddel om de
plaatsingslijst op te stellen. Op de toernooidag worden op het teamopgaveformulier de
spelers genoteerd die op die dag uitkomen voor het betreffende team.
Hoeveel spelers mag ik meenemen naar de toernooidag?
Voor alle toernooidagen geldt dat een team mag bestaan uit maximaal 12 spelers bij de A, B
en C jeugd en maximaal 8 spelers bij de CMV-6 jeugd.
Mogen er meisjes meespelen bij jongensteams?
Ja dat mag. Er mag maximaal 1 meisje meedoen (dus ook maximaal 1 meisje in de
teamopgave) bij een jongensteam.
Mag ik spelers na de voorronde in een ander team mee laten spelen?
Ja, de spelers van een team kunnen opnieuw bij andere teams worden ingezet voor
deelname aan de halve finale en/of finale (mits de leeftijdgrenzen maar in acht worden
genomen).
Wat is de plaatsingslijst?
De plaatsingslijst komt tot stand aan de hand van het competitieniveau van de basisspelers
van een team, de verenigingsresultaten bij de NOJK de afgelopen jaren en de regio. De
hoogst gerankte teams worden van de voorronde vrijgesteld. De plaatsingslijst wordt ook
gebruikt wanneer bij (weers)calamiteiten de voorronde niet of gedeeltelijk niet gespeeld kan
worden. (zie ook Richtlijn 3.6.)
Moeten de verenigingsscheidsrechters een licentie hebben?
Ja, de verenigingsscheidsrechter die het C -team meeneemt naar de toernooidag dient over
een geldige licentie te beschikken. Ook is hij (in principe) de hele dag beschikbaar om de
aangewezen wedstrijden te fluiten. Omdat het voor de organisatie niet te doen is om een
voor iedereen passend fluitschema te maken is het toegestaan om op de toernooidag zelf (in
overleg met de wedstrijdleiding) wedstrijden onderling te ruilen. Uiteraard worden er geen
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wedstrijden van de eigen vereniging gefloten.. Voor de CMV scheidrechters geldt dat zij
affiniteit en ervaring hebben met het begeleiden van CMV wedstrijden en op de hoogte zijn
van de aanvullende CMV spelregels.
Kleding officials
De scheidsrechter (aangewezen door de Nevobo) dragen een officieel tenue op de
toernooidag
Hoe zit het met borst en rugnummers?
Alle spelers spelen met een borst en rugnummer op het shirt.
Hoe gaat het met de libero?
De libero’s (2 per wedstrijd) mogen ook per wedstrijd worden aangewezen. Dat betekent dat
alle spelers als libero kunnen spelen.
Mag een speler voor 2 teams uitkomen?
Op de toernooidagen van de Volleybaldirect Open mag een speler maar voor 1 team
uitkomen en voor het gehele toernooi maar voor 1 vereniging.
Waarom zijn er aanvullende spelregels?
De spelers die deelnemen aan de NOJK spelen veelal deels in de seniorencompetitie en deels
in de regio (top)jeugdcompetitie. Dit onderscheid (nethoogte/veldafmeting/doordraaien na 3
servicebeurten) gaat verloren bij de NOJK wedstrijden en daarom zijn er aanvullende
spelregels voor de toernooidagen van de Volleybaldirect open.
Kan een speler bij een andere vereniging uitkomen voor de NOJK?
Ja, dat kan, een speciaal verzoek hiertoe dient voor 1 december te worden ingeleverd bij het
regiokantoor door de ledenadministrateur van de vereniging waar de speler al lid van is.
Per seizoen kan een speler maar voor één vereniging uitkomen. Let hierbij goed op dat de
aanvraag voldoet aan de gestelde criteria
Aanvragen dubbel speelrecht via de volgende link:
https://www.formdesk.com/Nevobo/Aanvraag_dubbel_speelrecht_voor_Volleybaldi
rect_Open_2021_2022
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Wat te doen met (inhaal) competitiewedstrijden op NOJK toernooidagen?
Onderstaand het reglement welke van toepassing is op het recht van verplaatsen van
wedstrijden.
3.1.7.8 Een vereniging heeft het recht op het verschuiven van een geplande wedstrijd indien:
a. een speler, coach of assistent-coach wordt afgestaan aan een Nederlands nationaal
team volleybal of Paravolley voor deelname aan een officiële internationale
competitie/toernooi;
• als het vertegenwoordigende team in Nederland speelt in de periode van zeven dagen vóór
tot en met één dag na de wedstrijd;
• als het vertegenwoordigende team in het buitenland speelt in de periode van zeven dagen
vóór de dag van heenreis tot en met twee dagen na de aankomst dag van terugreis;
b. een team van de vereniging deelneemt aan de Europacup: voor alle competitiewedstrijden
die op de dag van de thuiswedstrijd door enig team van die vereniging moeten worden
gespeeld en bij de uitwedstrijd voor de wedstrijd van het naast lagere team, indien spelers
moeten invallen in het team dat Europacup speelt;
c. minimaal twee teamleden (spelers en/of coach) deelnemen als speler en/of coach
aan wedstrijden als bedoeld in hoofdstuk 3.5 Volleybal Nationale
Jeugdkampioenschappen) van dit reglement.
Het recht onder sub a en sub c geldt uitsluitend voor het team, waartoe de speler
reglementair behoort.
Wat te doen met slechte weersomstandigheden?
Hiervoor is een leidraad opgesteld hoe te handelen bij verschillende weersomstandigheden.
We hanteren hierbij 3 categorieën: Gevaarlijk weer, Extreem weer of een
Weeralarm/verkeeralarm. Hoe de organisator hierbij hand staat beschreven in de Leidraad.
Klik hier om deze leidraad te bekijken.
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Hoe geef ik mijn vereniging op om ook eens een toernooidag te organiseren?
Jaarlijks wordt in mei een inventarisatie gemaakt van verenigingen die de sporthal ter
beschikking willen stellen en de organisatie van de NOJK toernooidag voor hun rekening
nemen. De informatie met de instructie voor aanmelding van organisatie worden per mail
verstuurd naar de verenigingen in Nederland.
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