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Reglementswijziging aantal te spelen sets 
 

Doel 
Alle senioren en ABC teams gaan 4+1 sets spelen vanaf seizoen 2022-2023. 

 

Omschrijving 
In het reglement staan bij artikel 3.1.10.1 uitzonderingen beschreven voor de regio’s Noord 

en West met betrekking tot het aantal te spelen sets bij wedstrijden. 

Vanuit beide regio’s is een voorstel om te komen tot een speelwijze waardoor de 

uitzonderingen niet mee noodzakelijk zijn. 

Per regio is verderop in dit document de argumentatie te lezen. 

 

Besluit Bondsraad 
De Bondsraad wordt verzocht in te stemmen met het aanpassen van het aantal te spelen sets 

voor wat betreft de uitzonderingen die nu gelden voor regio Noord en regio West. 

 

Aanpassingen reglement 
Dit heeft de volgende reglementswijzigingen tot gevolg: 

 

3.1.10.1  In alle competities worden vier sets gespeeld. Bij een stand van 2-2 wordt een 

vijfde set gespeeld. Alle sets worden gespeeld volgens de spelregels.  

 Uitzondering regio Noord, speelgebied IJssel-Wadden  

In de derde klasse en lager van de seniorencompetities worden drie sets gespeeld. In 

de tweede klasse en lager van de jeugdcompetities worden drie sets gespeeld.  

 Uitzondering regio Noord, speelgebied Noord-Oost  

In de derde klasse en lager van de seniorencompetities worden vier sets gespeeld. In 

de tweede klasse en lager van de jeugdcompetities worden drie sets gespeeld.  

 Uitzondering regio West  

In de eerste klasse en lager van de jeugdcompetities worden vier sets gespeeld.  

 

3.1.10.2  De puntenverdeling bij een wedstrijd is:  

  • 4-0: winnaar 5 punten, verliezer 0 punten;  

  • 3-1: winnaar 4 punten, verliezer 1 punt;  

  • 3-2: winnaar 3 punten, verliezer 2 punten.  

 Uitzondering regio’s Noord en West  

In de klassen waarvoor in artikel 3.1.10.1 een afwijking is vastgelegd wordt per 

gewonnen set een punt toegekend. 
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Aanpassing aantal te spelen sets regio Noord 
 

Historie 
In regio Noord worden in de 3e en 4e klasse senioren in een groot deel van Friesland en de 

Noordoostpolder al jaren 3 sets per wedstrijd gespeeld. Ook in de laagste jeugdklassen in 

geheel regio Noord worden 3 sets gespeeld. Een van de redenen is dat veel seniorenteams in 

die gebieden op doordeweekse avonden spelen en er met het spelen van 3 sets per wedstrijd 

meer wedstrijden op 1 avond gespeeld kunnen worden dan met het spelen van 4+1 sets.  

Een tweede reden voor het spelen van 3 sets bij de C jeugd zou kunnen zijn dat anders de 

overstap vanuit het CMV naar de C jeugd heel groot zou zijn. Er kan niet meer goed 

achterhaald worden wat de exacte reden is geweest om ook in de laagste A en B 

jeugdklassen voor 3 sets te kiezen. De eerstgenoemde reden lijkt het meest logisch.  

 

Onderbouwing voor aanpassing vanaf 2022-2023 
• Vanaf het seizoen 2022-2023 wil de Nevobo het aantal sets per wedstrijd zowel bij de 

senioren als bij de jeugd landelijk gelijk trekken. In regio Noord valt op dat het in de 

zogeheten grensgebieden steeds moeilijker wordt om optimale poules te vormen, 

omdat er onderling verschillen bestaan tussen het aantal te spelen sets. De Nevobo 

vindt het juist van belang om dit te harmoniseren, om vanuit een stabiele basis verder 

te werken aan de professionalisering en flexibilisering van het aanbod. 

• De laatste jaren neemt het aantal teams helaas af, waardoor de ruimte in de hallen 

toeneemt (zaalruimte doordeweeks was de hoofdreden om vast te houden aan 3 sets). 

• De laatste jaren neemt de vraag van clubs die hun teams graag langere wedstrijden 

laten spelen toe. Zeker bij de jeugd is dit het geval. Ook bij senioren 3e en 4e klasse 

neemt de vraag toe, hetzij niet in dezelfde mate als bij de jeugd, maar toch. Vanwege 

deze toenemende vraag is er in het seizoen 2019-2020 gestart met een paar 

pilotpoules die 4+1 sets gingen spelen. De reacties waren positief en de verzoeken tot 

langere wedstrijden namen toe. In seizoen 2021-2022 wordt gestart met 46 

jeugdpoules in de laagste klasse. De helft hiervan speelt op eigen verzoek al 4+1 sets. 

In de A jeugd zijn dat 7 poules van de 11, in de B jeugd 11 van de 16. In de C jeugd 5 

van de 19. In deze laatste categorie is de animo minder vanwege de overstap vanuit 

het CMV.  

Daarnaast is er in regio Noord een pilotcompetitie C jeugd 4 tegen 4 gestart waar ook 

4+1 sets gespeeld gaan worden.  
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• Verenigingen baseren hun niveaukeuze nu soms op basis van het aantal sets dat 

gespeeld wordt in een bepaalde klasse. Zo kan het voorkomen dat een team boven 

zijn niveau wordt ingedeeld, omdat men graag langere wedstrijden speelt, wat in het 

lagere niveau niet altijd mogelijk is. Dit komt het spelplezier niet altijd ten goede.  

• In de Nevobo reglementen is te lezen dat de uitzonderingen die genoemd staan 

nagenoeg allemaal gaan over Noord en daar zit ook nog eens een splitsing. 

 

Consequenties en mogelijke uitdagingen 
• Verenigingen moeten meer zaalruimte inhuren, dit heeft dus financiële gevolgen. 

• Een klein aantal verenigingen heeft niet voldoende zaalruimte om met alle teams op 

dezelfde avond te kunnen blijven spelen. Dit zal betekenen dat men ervoor moet 

kiezen om met enkele teams op een ander dagdeel thuis te gaan spelen.  

 

Medewerkers in regio Noord informeren verenigingen zo snel mogelijk na goedkeuring van 

de aanpassing, zodat men de tijd heeft om de benodigde maatregelen te treffen.  

Ook worden verenigingen actief benaderd, op het moment dat er problemen verwacht 

worden met zaalbeschikbaarheid. Desgewenst gaan we samen met de verenigingen op zoek 

naar oplossingen. Er kan bijvoorbeeld bemiddeld worden tussen gemeente en vereniging op 

het moment dat er extra zaalruimte nodig is op andere dan de reguliere dagdelen.  
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Aanpassen aantal te spelen sets jeugdcompetitie regio West 
 

Historie 
Binnen de Nevobo bestond de competitie vroeger uit verschillende kleine competities die elk 

binnen hun eigen gebied gespeeld werden en daarbij vaak hun eigen organisatievorm 

hadden. In de afgelopen 15 jaar is de organisatie steeds meer bij de Nevobo komen te liggen 

en zijn de gebieden gecombineerd tot de 4 regio’s zoals we die nu kennen.  

Binnen elke regio zijn keuzes gemaakt met betrekking tot de organisatie en spelvorm van de 

competitie. Binnen regio West is de keuze gemaakt om bij de jeugd in de 1e klasse en lager 

een wedstrijd maar uit 4 sets te laten bestaan, in plaats van het meer algemener gebruikte 

4+1 systeem. Het hoe en waarom van deze keuze is niet meer goed te achterhalen. 

 

Onderbouwing voor aanpassing per seizoen 2022-2023 
De samenvoeging van de gebieden gaat nog steeds door en er is steeds meer samenwerking 

over de regio grenzen heen. 

Verschillen in spelvorm bemoeilijken het samenwerken of combineren van teams in de 

grensgebieden. Daarom wil de Nevobo vanaf het seizoen 2022-2023 het aantal te spelen sets 

landelijk gelijk trekken. 

De Nevobo vindt het van belang om verder te harmoniseren, om vanuit een stabiele basis te 

werken aan de professionalisering en flexibilisering van het aanbod. 

 

De stap van het spelen van 4 sets naar 4+1 sets is relatief klein. 

De laatste jaren neemt het aantal teams helaas af, waardoor de ruimte in de hallen 

toeneemt. 

Een aanzienlijk deel van de verenigingen plant hun jeugdwedstrijden nu ook al in voor 2 uur, 

dezelfde tijd als voor senioren wedstrijden. 

 

Bovendien eindigt bij de jeugdwedstrijden op dit moment zo’n 10% in een eindstand van 2-2, 

het merendeel van de wedstrijden wordt met 3-1 of 4-0 gewonnen.  

Een 5e set wordt gespeeld tot de 15 punten, waar de eerste 4 sets tot de 25 punten gespeeld 

worden. Deze 5e set duurt hierdoor minder lang dan de overige sets. 
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Consequenties 
Dit voorstel heeft mogelijk financiële gevolgen voor verenigingen die de wedstrijden voor 

minder dan 2 uur inplannen. Zij moeten mogelijk meer zaalruimte reserveren. 

 

Een aantal verenigingen heeft mogelijk niet voldoende zaalruimte om met alle teams op 

dezelfde avond te kunnen blijven spelen. Dit kan betekenen dat men er voor moet kiezen om 

met enkele teams op een andere dag of speelweek thuis te gaan spelen. 

 

Een positief effect is dat elke wedstrijd een winnaar krijgt. 

 

Inventarisatie onder verenigingen 
Begin november is er een inventarisatie gehouden onder de verenigingen van regio West die 

in de jeugdcompetitie meespelen. Er zijn ongeveer 140 verenigingen aangeschreven waarvan 

er ruim 100 gereageerd hebben. Hierbij is 85% van de respondenten voor de aanpassing naar 

4+1 sets. 5% is tegen en de rest staat er neutraal in. 

Bij 38 verenigingen van de respondenten wordt er nu geen 2 uur voor een jeugdwedstrijd 

ingepland, maar op 1 vereniging na geven ze aan dat dit wel in te huren is. 

Het heeft wel gevolgen voor de indeling van de thuisdagen in meerdere gevallen. Ook 

worden er zorgen geuit over de aandacht spanne bij de C-jeugd. 

 

Besluit 
De beslissing voor deze aanpassing van het reglement ligt bij de Bondsraad. 

De medewerkers van Regio West informeren de verenigingen zo snel mogelijk na 

goedkeuring van de aanpassing zodat de verenigingen de tijd hebben om voorbereidingen 

voor seizoen 2022-2023 te treffen.  

Ook worden verenigingen actief benaderd, op het moment dat er problemen verwacht 

worden met zaalbeschikbaarheid. Desgewenst gaan we samen met de verenigingen op zoek 

naar oplossingen. Er kan bijvoorbeeld bemiddeld worden tussen gemeente en vereniging op 

het moment dat er extra zaalruimte nodig is op andere, dan de reguliere dagdelen. 

 


