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Algemeen
De organisatie van CMV toernooien en competities in regio West 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, of via de mail door de
competitieleider.

CMV Regiokampioenschap
Aan het eind van elk seizoen vindt het Regiokampioenschap CMV plaats.
Dit kampioenschap wordt georganiseerd door de Nevobo in samenwerking met een
vereniging en is op wisselende plaatsen.
Tijdens dit kampioenschap strijden de beste teams uit de verschillende speelgebieden in
Regio West op niveau 6 om de titel Regiokampioen!
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CMV Speelgebieden
CMV speelgebieden en competitieleiders
Binnen regio West zijn er 11 speelkernen CMV.
In onderstaande tabel is te lezen welke vormen van CMV de verenigingen wordt aangeboden
in de speelgebieden.
Speelkern
Alkmaar
Amersfoort
Amsterdam
Gouwe
Haaglanden
Haarlem
Midden
Rijnlanden
’t Gooi
Utrecht
Westfriesland
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CMV toernooien
N1 N2 N3 N4 N5 N6 N1
√ √ √
√
√ √ √ √ √ √
√
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √
√
√ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √ √

CMV competitie
N2 N3 N4 N5 N6
√ √ √
√ √ √ √ √
√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√
√

3

Publicatie CMV
Regio West

Competitieleiders:
Alkmaar
Alkmaar
Amersfoort
Amsterdam
Gouwe
Haaglanden
Haaglanden
Haarlem
Midden
Rijnlanden
’t Gooi
Utrecht
Utrecht
Westfriesland

niveau 1 – 3
niveau 1 – 6
niveau 1 – 6
niveau 1 – 6
niveau 1 – 6
niveau 1 – 5
niveau 6
niveau 1 – 6
niveau 1 – 6
niveau 1 – 6
niveau 1 – 6
niveau 1 – 4
niveau 5 – 6
niveau 1 – 6

Elselien de Jonge
Gerard Witte
Regiokantoor
Jan Elbers
Regiokantoor
Ronald Falter
Regiokantoor
Carla Boersma
Regiokantoor
Bas Leeflang
Martin Keijzer
verenigingen zelf
Regiokantoor
Rianne Wevers

Speelwijze per speelgebied
Bij de CMV competitie wordt er gespeeld volgens de spelregels van het CMV.
Op de volgende pagina’s wordt er per speelgebied een overzicht gegeven van hoe de
organisatie daar verloopt.
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Alkmaar
Speeldag en speelwijze
Toernooidagen en competities vinden altijd plaats op zaterdag in een wisselende centrale
hal.
Per toernooidag speelt een team ca 4 wedstrijden van 1 of 2 sets.
Niveau 1-3 spelen losse toernooien, met aan het einde van het seizoen een niveau winnaar.
Niveau 4-6 speelt een halfjaarscompetitie, met 2x per seizoen een poule winnaar.

Toernooikalender
De eerste speeldag is voor alle niveaus een inspeeltoernooi. De resultaten daarvan worden
gehanteerd om de poules te formeren op speelsterkte. Clubs hebben na deze dag nog
gelegenheid om het initiële niveau te herzien. Per half seizoen worden 5 speeldagen gebruikt,
dus 11 in totaal. Deze kalender wordt door de competitieleiding verspreid naar de
contactpersonen van de clubs zodra de inhuur voor het hele seizoen compleet is (ca 1 juli).

Inschrijving en planning
Inschrijven voor de toernooien en competitie dient te gebeuren in augustus bij de
competitieleider.
De inschrijving voor de toernooien kan daarna per speeldag gewijzigd worden. Voor de
competities per seizoenshelft.
Het toernooiprogramma wordt één week van tevoren door toernooileider bekend gemaakt
via de email aan de contactpersonen van de verenigingen en de coaches/begeleiders van de
teams.

Informatie over de wedstrijden
Er worden 1 of 2 sets van 12 tot 15 minuten gespeeld afhankelijk van de ruimte in de zaal. In
het algemeen spelen niveau 5 en 6 wedstrijden van 2 sets, de andere niveaus 1 set.
De teller en scheidsrechter worden geleverd door het ‘eerstgenoemde’ team bij de wedstrijd.

Organisatie per speeldag
De competitieleiding maakt de speelschema’s middels Sportsleague (freeware) en MS Excel
en publiceert die via MS Word onder de contactpersonen. Het streven is om dit een week
voor de speeldatum te doen.
De organiserende vereniging ontvangt vanuit de competitieleiding de speelschema’s voor alle
niveaus en wedstrijdformulieren voor niveau 4, 5 en 6.
Het uitzetten van de velden en het verdelen van de wedstrijdformulieren over die velden
behoort ook tot de taken van de organiserende vereniging(en) alsmede het belijnen met tape
in zalen waar geen permanente belijning aanwezig is.
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De organiserende vereniging zorgt er voor dat na afloop van het toernooi de uitslagen
worden verzameld en aan de competitieleiding worden meegegeven.
Voor niveaus 1, 2 en 3 worden de uitslagen op een speelschemalijst genoteerd door één van
beide teams. Hiervoor worden geen standen opgemaakt. Alleen de uitslagen worden
gepubliceerd.
Voor de competitieniveaus worden de uitslagen verwerkt in Sportsleague (freeware) en
samen met de standen gepubliceerd via MS Word en email.

Prijzen
Per seizoenshelft wordt door de competitieleiding een klassement bijgehouden voor niveaus
4, 5 en 6. De gouden medailles worden door het regiokantoor verstrekt evenals een beker
voor elk kampioensteam van de 2e helft. Voor niveau 1, 2 en 3 wordt een klassement
opgesteld over de laatste 2 speeldagen van het seizoen om ook die teams te kunnen
belonen. Er mogen op die laatstse 2 dagen geen veranderingen in de teams doorgegeven
worden.

Teamsamenstelling
Per seizoen wordt in september en januari door de competitieleiding het aantal teams per
vereniging doorgegeven via email aan het regiokantoor. De spelers dienen door de
vereniging van een spelerskaart voorzien te zijn. Per opgegeven team dienen tenminste 3
spelers te zijn opgegeven.

Spelregels
Er wordt gespeeld volgens de officiële spelregels van de Nevobo met de volgende
uitzonderingen:
Op niveau 5 is een bovenhandse opslag toegestaan.
Leeftijdsgrenzen worden niet strak gehanteerd, volleybal capaciteit is belangrijker.
Op niveau 6 worden bij spelen op badmintonvelden alleen gebruik gemaakt van de voorste
achterlijn.

Facturatie
De facturatie gebeurt 2x per seizoen via de Nevobo.
Kijk voor de hoogte van de teamgelden bij Publicatie 3.1 van de reglementen.
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Amersfoort
Speeldag en speelwijze
Toernooidagen vinden altijd plaats op zaterdag in een centrale hal. Deze hal wisselt per
speeldag en per poule.
Per toernooidag speelt een team 2 wedstrijden.
Er wordt gespeeld in een halfjaarscompetitie, met 2x per seizoen een poule winnaar.

Toernooikalender
Per half seizoen wordt voorafgaand de wedstrijdkalender vastgesteld met daarop de
speeldagen. Het aantal speeldagen hangt af van de poule grootte, maar gestreefd wordt naar
7/8 per half seizoen.
Deze kalender wordt door het regiokantoor per mail verspreid naar de contactpersonen.

Inschrijving en planning
Inschrijven voor de competitie dient te gebeuren via www.nevobo.nl
De handleiding voor het inschrijven van de teams vind je ook op website.
De inschrijving en de mutaties dienen gedaan te worden door de wedstrijdsecretaris CMV.
De inschrijving dient 2x per jaar te gebeuren.
Zodra de planning klaar is wordt deze online getoond op volleybal.nl en in de app.

Informatie over de wedstrijden
Er worden 2 sets van 13 minuten gespeeld (30 minuten per wedstrijd)
De teller en scheidsrechter worden geleverd door het ‘eerstgenoemde’ team bij de wedstrijd.

Organisatie per speeldag
De organiserende vereniging is verantwoordelijk voor de gehele organisatie van de dag, het
opzetten en afbreken van de velden en fungeren als wedstrijdleiding.
De organiserende vereniging ontvangt vanuit het regiokantoor de wedstrijdformulieren voor
alle niveaus.
De organiserende vereniging zorgt er voor dat na afloop van het toernooi de uitslagen
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.
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Spelregels
Er wordt gespeeld volgens de officiële spelregels van de Nevobo.

Facturatie
De facturering loopt per half seizoen, dus 2x per jaar.
Kijk voor de hoogte van de teamgelden bij Publicatie 3.1 van de reglementen.

Maart 2021

8

Publicatie CMV
Regio West

Amsterdam
Speeldag en speelwijze
Toernooidagen vinden altijd plaats op een zaterdag in een centrale hal (Wethouder
Verheijhal).
Per speeldag speelt een team 2 wedstrijden (niveau 2, 5 en 6)
of 3 wedstrijden (niveau 3 en 4)
Er worden per halfjaar 7 á 8 toernooien georganiseerd, met 2x per seizoen een niveau
winnaar waarbij de uitslagen per toernooidag worden verwerkt in een standenlijst per
niveau.

Toernooikalender
In september en januari wordt de toernooikalender vastgesteld en medegedeeld zowel via de
halfjaarlijkse contactpersonen vergadering met de verenigingen, als aan de
coaches/begeleiders van de deelnemende teams via email door de toernooileider van
speelkern Amsterdam.
Tijdens de toernooidagen wordt er éénmaal per halfjaar spelregeluitleg per niveau gegeven
door ervaren trainers van verenigingen op basis van de spelregels vastgesteld door Nevobo
voor CMV c.q. afwijkende regels per niveau gebaseerd om het spel per niveau nog
aantrekkelijker te maken.

Inschrijving en planning
Inschrijven voor de toernooien gebeurt via bericht aan toernooileider middels email.
Per toernooi kan men nieuwe teams toevoegen en/of teams naar een ander niveau plaatsen.
Het toernooiprogramma wordt één week van tevoren door toernooileider bekend gemaakt
via de email aan de contactpersonen van de verenigingen en de coaches/begeleiders van de
teams.

Informatie over de wedstrijden
Er wordt op niveau 2,3 en 4 twee sets van 10 minuten gespeeld.
Op niveau 5 twee volledige sets van 25 punten met een verschil van 2 punten.
Op niveau 6(5+) twee volledige sets van 25 punten met een verschil van 2 punten en een
derde set tot 15 punten met verschil van 2 punten.
De scheidsrechter wordt geleverd door het team dat hiervoor in het wedstrijdprogramma
wordt aangewezen.

Organisatie per speeldag
De organisatie per toernooidag berust bij de toernooileider die zorg draagt voor het opzetten
van de velden, uitdelen van het wedstrijdprogramma en uitslagenformulier per niveau per
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veld en aanwezigheid van telborden, scheidsrechters fluitjes en pennen.
Na afloop van de wedstrijden worden de uitslagenformulieren, fluitjes en pennen ingeleverd
bij de toernooileiding en worden de laatst spelende teams verzocht mee te helpen met
opruimen van de velden.

Teamsamenstelling
Er hoeft tijdens de toernooidagen geen teamsamenstelling te worden doorgegeven.
een team bestaat uit minimaal 3 en maximaal 4 spelers in het veld.
wisselspelers zijn toegestaan.
Wel dienen alle spelers die deelnemen aan de toernooien aangemeld te zijn door hun
vereniging bij de Nevobo als spelend lid.

Spelregels
Er wordt gespeeld met de officiële Nevobo spelregels met de volgende uitzonderingen:
Op niveau 2 en niveau 3 worden afwijkende spelregels gehanteerd t.w. : bij een fout van een
speler van een team wordt meteen een punt gegeven aan de tegenstander maar hoeft de
speler die de fout heeft gemaakt niet het veld te verlaten, er wordt gespeeld via het rally
point systeem.
Op niveau 6(5+) hanteren we ook de regel dat er een bonuspunt wordt verdiend door in
drieën te spelen.

Facturatie
De facturering loopt per half seizoen, dus 2x per jaar.
Kijk voor de hoogte van de teamgelden bij Publicatie 3.1 van de reglementen
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Gouwe
Speeldag en speelwijze
Toernooien worden altijd op zaterdag gespeeld in een of meerdere centrale hallen.
Per toernooidag speelt een team 3 wedstrijden.
Er wordt gespeeld in een halfjaarscompetitie, met 2x per seizoen een poule winnaar.

Toernooikalender
Per half seizoen wordt voorafgaand de wedstrijdkalender vastgesteld met daarop de
speeldagen. Het aantal speeldagen hangt af van de poule grootte, maar gestreefd wordt naar
7 per half seizoen.
Deze kalender wordt door het regiokantoor per mail verspreid naar de contactpersonen.

Inschrijving en planning
Inschrijven voor de competitie dient te gebeuren via www.nevobo.nl
De handleiding voor het inschrijven van de teams vind je ook op website.
De inschrijving en de mutaties dienen gedaan te worden door de wedstrijdsecretaris CMV.
De inschrijving dient 2x per jaar te gebeuren.
Zodra de planning klaar is wordt deze online getoond op volleybal.nl en in de app.

Informatie over de wedstrijden
Er worden per wedstrijd 2 sets gespeeld van 12 minuten.
Op niveau 6 worden 2 sets gespeeld tot 25 punten. Als de eerste wedstrijden lang duren kan
de laatste wedstrijd met sets tot de 15 punten gespeeld worden.
De teller en scheidsrechter worden geleverd door het ‘eerstgenoemde’ team bij de wedstrijd.

Organisatie per speeldag
De organiserende vereniging is verantwoordelijk voor de gehele organisatie van de dag, het
opzetten en afbreken van de velden en fungeren als wedstrijdleiding.
De organiserende vereniging zorgt er voor dat na afloop van het toernooi de uitslagen
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.
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Spelregels
Er wordt gespeeld met de officiële Nevobo spelregels met de volgende uitzonderingen:
Niveau 5: de 3e service mag bovenhands uitgevoerd worden; Blokkeren is niet toegestaan ter
bevordering van de smash
Niveau 6: De serveerder mag niet mee aanvallen maar wordt gezien als achterspeler;
Bonuspunt bij 3e bal bovenhands geslagen binnen het speelveld.

Facturatie
De facturering loopt per half seizoen, dus 2x per jaar.
Kijk voor de hoogte van de teamgelden bij Publicatie 3.1 van de reglementen.
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Haaglanden (Niveau 1 t/m 5)
Speeldag en speelwijze
Toernooien worden altijd op zaterdag gespeeld in een wisselende centrale hal.
Per speeldag speelt een team 4 wedstrijden.
Elk toernooi is een apart toernooi om in te schrijven. Over het hele seizoen wordt wel een
totaal ranking gemaakt. Per niveau is er aan het einde van het seizoen een winnaar.

Toernooikalender
De toernooikalender wordt aan het begin van het seizoen gemaakt en gecommuniceerd door
de competitieleider naar de contactpersonen.
Een seizoen bestaat uit 8 toernooien.

Inschrijving en planning
Inschrijven voor een toernooi dient te gebeuren via www.nevobo.nl. Voor elk toernooi dient
apart te worden ingeschreven.
De handleiding voor het inschrijven van de teams vind je ook op website.
De inschrijving en de mutaties dienen gedaan te worden door de wedstrijdsecretaris CMV.
Zodra de planning klaar is wordt deze online getoond op volleybal.nl en in de app.
Het speelschema wordt ook geplaatst op de eigen website van het speelgebied.

Informatie over de wedstrijden
Een wedstrijd bestaat uit 2 sets van 8 minuten.
De teller en scheidsrechter worden geleverd door het aangewezen team, uit dezelfde poule.

Organisatie per speeldag
De competitieleider is samen met de organiserende vereniging verantwoordelijk voor de
organisatie van de speeldag. De competitieleider fungeert als wedstrijdleider.
De competitieleider is verantwoordelijk voor het invoeren van de uitslagen.

Teamsamenstelling
De teamsamenstelling hoeft niet vooraf doorgegeven te worden en mag per toernooi
verschillen.

Spelregels
Er wordt gespeeld met de officiële spelregels van de Nevobo.
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Facturatie
De facturering verloopt per toernooi.
Kijk voor de hoogte van de teamgelden bij Publicatie 3.1 van de reglementen.
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Haaglanden (Niveau 6)
Speeldag en speelwijze
Er wordt gespeeld als competitie met uit en thuis wedstrijden, gepland op de
thuisspeeldagen van de verenigingen.
Per seizoenshelft worden de wedstrijden gepland.

Inschrijving en planning
Inschrijven voor de competitie dient te gebeuren via www.nevobo.nl
De handleiding voor het inschrijven van de teams vind je ook op website.
De inschrijving en de mutaties dienen gedaan te worden door de wedstrijdsecretaris CMV.
De inschrijving dient 2x per jaar te gebeuren.
Zodra de planning klaar is wordt deze online getoond op volleybal.nl en in de app.

Informatie over de wedstrijden
In elke klasse worden er per wedstrijd 4 sets gespeeld tot de 25 punten.
De thuisvereniging is verantwoordelijk voor het leveren van een scheidsrechter en teller.

Organisatie per speeldag
De thuisvereniging zorgt voor het gereed zijn van het veld.
Er wordt gebruik gemaakt van het DWF bij de wedstrijden.

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.

Spelregels
Er wordt gespeeld met de officiële spelregels van de Nevobo.

Facturatie
De facturering loopt per half seizoen, dus 2x per jaar.
Kijk voor de hoogte van de teamgelden bij Publicatie 3.1 van de reglementen
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Haarlem
Speeldag en speelwijze
Toernooidagen vinden altijd plaats op zaterdag in een wisselende centrale hal
Per toernooidag speelt een team 3 of 4 wedstrijden.
Elk toernooi is een apart toernooi om in te schrijven. Over het hele seizoen wordt wel een
totaal ranking gemaakt. Per niveau is er aan het einde van het seizoen een winnaar.

Toernooikalender
De toernooikalender wordt aan het begin van het seizoen gemaakt en gecommuniceerd door
de competitieleider naar de contactpersonen.
Een seizoen bestaat uit 9 toernooien.

Inschrijving en planning
Inschrijven voor de toernooien gebeurt via de mail bij de competitieleider.
Dit moet voor elk toernooi apart gebeuren.
De competitieleider verspreidt de planning voor het toernooi via de mail.

Informatie over de wedstrijden
Een wedstrijd bestaat uit 2 sets van 10 minuten
De teller en scheidsrechter worden geleverd door het aangewezen team.

Organisatie per speeldag
De competitieleider is samen met de organiserende vereniging verantwoordelijk voor de
organisatie van de speeldag. De competitieleider fungeert als wedstrijdleider.
De competitieleider is verantwoordelijk voor het verwerken van de uitslagen.

Teamsamenstelling
De teamsamenstelling mag per speeldag veranderen.

Spelregels
Er wordt gespeeld volgens de officiële spelregels van de Nevobo, met de volgende
uitzonderingen:

Facturatie
De facturering verloopt per half seizoen, dus 2x per jaar.
Kijk voor de hoogte van de teamgelden bij Publicatie 3.1 van de reglementen.
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Midden
Speeldag en speelwijze
Toernooidagen vinden altijd plaats op zaterdag in een wisselende centrale hal
Per toernooidag speelt een team 2 wedstrijden
Er wordt gespeeld in een halfjaarscompetitie, met 2x per seizoen een poule winnaar.

Toernooikalender
Per half seizoen wordt voorafgaand de wedstrijdkalender vastgesteld met daarop de
speeldagen. Per seizoenshelft zijn er 6 speeldagen.
Deze kalender wordt door het regiokantoor per mail verspreid naar de contactpersonen.

Inschrijving en planning
Inschrijven voor de competitie dient te gebeuren via www.nevobo.nl
De handleiding voor het inschrijven van de teams vind je ook op website.
De inschrijving en de mutaties dienen gedaan te worden door de wedstrijdsecretaris CMV.
De inschrijving dient 2x per jaar te gebeuren.
Zodra de planning klaar is wordt deze online getoond op volleybal.nl en in de app.

Informatie over de wedstrijden
Er worden 2 sets van 13 minuten gespeeld (30 minuten per wedstrijd)
De teller en scheidsrechter worden geleverd door het ‘eerstgenoemde’ team bij de wedstrijd.

Organisatie per speeldag
De organiserende vereniging is verantwoordelijk voor de wedstrijdleiding op de dag zelf, de
opbouw en afbouw van de velden.
De organiserende vereniging zorgt er voor dat na afloop van het toernooi de uitslagen
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.
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Spelregels
Er wordt gespeeld volgens de officiële spelregels van de Nevobo.

Facturatie
De facturering loopt per half seizoen, dus 2x per jaar.
Kijk voor de hoogte van de teamgelden bij Publicatie 3.1 van de reglementen
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Rijnlanden
Speeldag en speelwijze
Toernooien worden altijd op zaterdag gespeeld in een wisselende centrale hal.
Per speeldag speelt een team 4 wedstrijden.
Elk toernooi is een apart toernooi om in te schrijven. Per half seizoen wordt een ranking
gemaakt en is er per niveau een winnaar.

Toernooikalender
De toernooikalender wordt aan het begin van het seizoen gemaakt en gecommuniceerd door
de competitieleider naar de contactpersonen.
Een seizoen bestaat uit 10 toernooien.

Inschrijving en planning
Inschrijven voor de toernooien gebeurt via de mail of Whatsapp bij de organiserende
vereniging. Dit moet voor elk toernooi apart gebeuren.
De organiserende vereniging verspreidt de planning voor het toernooi via de mail.

Informatie over de wedstrijden
Een wedstrijd bestaat uit 2 sets van ?? minuten.
De teller en scheidsrechter worden geleverd door het ‘eerstgenoemde’ team bij de wedstrijd.

Organisatie per speeldag
De organiserende vereniging fungeert op de speeldag als wedstrijdleiding en is
verantwoordelijk voor het invoeren van de uitslagen. De competitieleider is vaak aanwezig of
anders telefonisch bereikbaar en zal bij twijfel de beslissing nemen.

Teamsamenstelling
De teamsamenstelling mag per speeldag veranderen. Hierbij is het vooral van belang dat de
kinderen op hun juiste niveau spelen, leeftijd is daarbij minder van belang.

Spelregels
Er wordt gespeeld volgens de officiële spelregels van de Nevobo met de volgende
uitzonderingen:
Niveau 2 en 3 – Er wordt altijd geserveerd door de speler op de mid-achter positie. Tijdens de
rally draaien de spelers alleen binnen het veld door, na het behalen van een punt
doordraaien met de spelers langs de kant, indraaien op de service positie.
Niveau 6 – Voor het in 3x spelen krijgt het team een bonuspunt, gelijk aan niveau 5.
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Facturatie
De facturering verloopt per half seizoen, dus 2x per jaar.
Kijk voor de hoogte van de teamgelden bij Publicatie 3.1 van de reglementen.
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’t Gooi
Speeldag en speelwijze
Toernooien vinden altijd plaats op zaterdag in een centrale hal. Afwisselend Aetsveld in
Weesp en Stedenwijk in Almere.
Per toernooidag speelt een team 4 wedstrijden.
Elk toernooi is een losstaand toernooi, aan het eind van het seizoen wordt er per niveau een
ranking gemaakt.

Toernooikalender
De toernooikalender wordt aan het begin van het seizoen gemaakt en gecommuniceerd door
de competitieleider naar de contactpersonen.
Een seizoen bestaat uit 9 toernooien.

Inschrijving en planning
Inschrijven voor de toernooien gebeurt via de mail bij de competitieleider.
Dit moet voor elk toernooi apart gebeuren.
De competitieleider verspreidt de planning voor het toernooi via de mail, de
wedstrijdplanning wordt ook getoond op volleybal.nl en de app.

Informatie over de wedstrijden
Er wordt 1 set van 20 minuten gespeeld.
De teller en scheidsrechter worden geleverd door het ‘eerstgenoemde’ team bij de wedstrijd.

Organisatie per speeldag
De competitieleider fungeert op de speeldag als wedstrijdleiding en is verantwoordelijk voor
het invoeren van de uitslagen op nevobo.nl.

Teamsamenstelling
Spelregels
Er wordt gespeeld volgens de officiële spelregels van de Nevobo.

Facturatie
De facturering verloopt per toernooi.
Kijk voor de hoogte van de teamgelden bij Publicatie 3.1 van de reglementen.

Maart 2021

21

Publicatie CMV
Regio West

Utrecht (Niveau 1 t/m 4)
Speeldag en speelwijze
Toernooien vinden altijd plaats op zaterdag. In de regel van 09.00 tot 12.00 uur, een enkele
maal van 10.00 tot 13.00 uur.
Van oktober tot en met mei wordt elke maand één toernooi gespeeld, telkens bij een andere
vereniging uit dit speelgebied.

Toernooikalender
Per seizoen wordt het toernooischema vastgesteld, zoveel mogelijk aan het eind van het
voorafgaande seizoen. In september komen de contactpersonen van de verenigingen bij
elkaar, bespreken de afgelopen en komende toernooien en leggen de data definitief vast.
De toernooidata staan vermeld op de website cmvtoernooien.nl

Inschrijving en planning
Inschrijven voor een toernooi dient te gebeuren via de organiserende vereniging.
Voor elk toernooi kan naar keuze wel of niet ingeschreven worden met het aantal teams dat
de vereniging op voor dat toernooi op de been kan brengen.

Informatie over de wedstrijden
Het aantal en de duur van de wedstrijd is afhankelijk van het aantal deelnemende teams.
Wedstrijdleiding, scheidsrechters en tellers worden door de organiserende vereniging
geleverd.

Organisatie per speeldag
Het programma voor het toernooi wordt circa 1 week van te voren aan de deelnemende
verenigingen toegezonden. Aan het eind van het toernooi worden de uitslagen bekend
gemaakt. Elke deelnemer ontvangt een aandenken aan het toernooi (vaak een vaantje).

Teamsamenstelling
De teams kunnen per toernooi verschillen.
Invallen bij een andere team (ook van een andere vereniging) is toegestaan.

Spelregels
Er wordt gespeeld volgens de officiële NEVOBO-regels, met één uitzondering:
Bij niveau 3 hoeft niet gescoord te worden om het bonuspunt te krijgen. Wel moet de bal op
een technische juiste manier en binnen het veld van de tegenpartij gespeeld worden
(vergelijkbaar met het bonuspunt bij niveau 5).
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Facturatie
Omdat elke vereniging een toernooi organiseert, is er geen facturatie nodig.
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Utrecht (Niveau 5 en 6)
Speeldag en speelwijze
Er wordt gespeeld als competitie met uit en thuis wedstrijden, gepland op de
thuisspeeldagen van de verenigingen.
Per seizoenshelft worden de wedstrijden gepland.

Inschrijving en planning
Inschrijven voor de competitie dient te gebeuren via www.nevobo.nl
De handleiding voor het inschrijven van de teams vind je ook op website.
De inschrijving en de mutaties dienen gedaan te worden door de wedstrijdsecretaris CMV.
De inschrijving dient 2x per jaar te gebeuren.
Zodra de planning klaar is wordt deze online getoond op volleybal.nl en in de app.

Informatie over de wedstrijden
In elke klasse worden er per wedstrijd 3 sets gespeeld van 15 minuten. Als het na 15 minuten
gelijk staat wordt er nog een beslissend punt gespeeld..
Uitzondering hierop is de Hoofdklasse niveau 6, deze wordt gecombineerd met speelgebied
Haaglanden en er worden 4 sets gespeeld tot de 25 punten.
De thuisvereniging is verantwoordelijk voor het leveren van een scheidsrechter en teller.

Organisatie per speeldag
De thuisvereniging zorgt voor het gereed zijn van het veld.
Er wordt gebruik gemaakt van het DWF bij de wedstrijden.

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
De facturering loopt per half seizoen, dus 2x per jaar.
Kijk voor de hoogte van de teamgelden bij Publicatie 3.1 van de reglementen
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Westfriesland
Speeldag en speelwijze
Toernooidagen vinden altijd plaats op zaterdag in diverse sporthallen van de deelnemende
verenigingen. Per toernooidag speelt een team 2 of 3 wedstrijden
Bij niveau 6 wordt in een halfjaarscompetitie gespeeld, met 2x per seizoen poule winnaars
(twee poules).

Toernooikalender
Gezamenlijk wordt aan het begin van het seizoen wordt de wedstrijdkalender vastgesteld
met daarop de speeldagen. Er wordt gestreefd naar 12 speeldagen per seizoen.

Inschrijving en planning
Inschrijven voor de toernooien en competitie dient te gebeuren via de contactpersonen van
de deelnemende verenigingen naar de roostermakers. De datum voor inschrijving per
toernooi en voor de halfjaarlijkse competitie van niveau 6 staan in het draaiboek. Ook staan
de reglementen in het draaiboek.
Voor de toernooien kan per toernooidag worden ingeschreven.
De inschrijving voor niveau 6 dient 2x per jaar te gebeuren. (begin september en eind
december)
De planning/schema wordt bij niveau 1 t/m 4 per toernooidag een week van tevoren per
email verspreid en wordt op de website van de speelkern vermeld.
Bij niveau 6 wordt het schema 2x per jaar (in september en januari) naar de deelnemende
verenigingen verzonden en wordt tevens op de website van de speelkern vermeld.

Informatie over de wedstrijden
Er worden 2 sets van 10 minuten gespeeld (20 minuten per wedstrijd)
De teller en scheidsrechter worden geleverd door de organiserende vereniging.

Organisatie per speeldag
De organiserende vereniging ontvangt van de roostermaker de uitslagenformulieren voor
niveau 1 t/m 4. De organiserende vereniging zorgt er voor dat na afloop van het toernooi de
uitslagen worden doorgegeven aan de roostermaker, deze zet de uitslagen op de website.
De wedstrijdbriefjes van niveau 6 worden aan het eind van elke competitiedag meegegeven
aan diegene, die de standen verwerkt. Tevens worden de standen tijdens de dag genoteerd
op een formulier en meegegeven aan diegene, die de standen controleert. De standen
worden op de website vermeld.
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Spelregels
Er wordt gespeeld volgens de officiële Nevobo-regels, met één uitzondering:
Bij niveau 6 moet de bal verplicht minimaal in tweeën gespeeld worden.

Facturatie
Er is geen inschrijfgeld voor de toernooien. Elke vereniging organiseert een toernooi en
draagt daarmee bij.
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