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Uitzendregeling under age kampioenschappen 2022-2024 
 
Dit is de Nevobo-uitzendregeling voor internationale jeugdtoernooien voor de huidige Olympische 
cyclus. Dit gaat over de JOS, EJK, WJK en WEVZA toernooien. Deze regeling is drie jaren van kracht. Het 
doel daarbij is om inhoudelijke wijzigingen in die periode tot een minimum te beperken*. 
 

Visie en uitgangspunten 

Teams die deelnemen aan JOS, EJK's, WJK’s en WEVZA komen uit namens Nederland. Elk toernooi of 
kampioenschap geldt als een ontwikkel- en prestatiemoment ongeacht het team dat deelneemt. 
Deelname aan under age kampioenschappen is een onderdeel binnen de opleiding van de Nevobo. 
Binnen de nationale opleiding zien we de under age kampioenschappen als een kans om kennis te 
maken met hoe het er later aan toe zal gaan tijdens een mogelijke carrière als 
beachvolleybalprofessional. Tijdens elk under age event zullen er individuele- en teamdoelen 
geformuleerd worden. Dit om ervoor te zorgen dat we het maximale uit het toernooi weten te halen. 
De jeugdtoernooien vormen een goede benchmark richting de fase van topspeler. Niet alle 
jeugdtoppers halen de seniorentop, we zien echter ook dat diverse goede jeugdspelers doorstromen 
naar de wereldtop, vaker individueel dan als team. In Nederland kunnen we goed (beach) volleyballen 
en daarom spelen we altijd voor de winst. In de regel blijkt dat het EK U20, de WK U21 en EK U22 het 
meest reële beeld schetsen van onze kwaliteiten ten opzichte van onze concurrenten wereldwijd. 
 
Deelname en uitzending 
De Nevobo, namens de staf van Beachvolleybal Team Nederland (BTN), beslist over deelname en 
uitzending bij alle kampioenschappen. Spelers worden alleen voor uitzending geselecteerd als ze 
gezond en volledig belastbaar en inzetbaar zijn. Gezondheid en belastbaarheid worden vastgesteld 
en beoordeeld door de medische staf van BTN. Uitzending vindt plaats door de bondscoach van de 
betreffende leeftijdscategorie na overleg binnen de technische staf van BTN. De technisch manager 
beachvolleybal ziet toe op het proces en kan adviseren over de uitzending. De technisch directeur 
is eindverantwoordelijk voor de uitzending. 
 
Selectie van eerste teams namens NED 

De bondscoach van de betreffende leeftijdscategorie draagt de eerste teams voor, die namens NED 

uitkomen op een internationaal kampioenschap. Indien de bondscoach dit wil, kan hij/zij na 

goedkeuring van de technisch manager beachvolleybal beslissen om het eerste, en eventueel een 

tweede of meer teams, via play-off wedstrijden (bijlage) te laten kwalificeren. Dit wordt doorgaans 

gedaan indien het niveauverschil tussen het eerste en tweede team gering is. Voor de WEVZA wijst de 

bondscoach alle teams aan. 

 

Twee of meer teams op een EJK of WJK 

Het kan voorkomen, dat een tweede- of meer teams mag/mogen meedoen. Dit tweede- of meer teams  
wordt/worden per kampioenschap aangewezen door de bondscoach van de betreffende 
leeftijdscategorie, of na het spelen van play off wedstrijden. Heeft de Nevobo afspraken met een club 
of promotor die het evenement organiseert dan kan hiervan worden afgeweken. 
 
Een tweede- of meer teams bij een EJK of WJK is mogelijk indien: 

 Nederland een EJK, WJK of WEVZA event zelf organiseert; 



 

 Nederland hoog op de internationale landen ranking staat en er minder landen inschrijven dan 
dat er teams mee kunnen doen. 

 
WJK 
De WJK’s U19 en U21 vinden om de twee jaar plaats. Het EJK een jaar voorafgaand aan het WJK is het 
plaatsingstoernooi voor het WJK. Momenteel is plaatsing voor het hoofdtoernooi van een WJK mogelijk 
door tijdens het voorafgaande EJK te eindigen in de top 5. Plaatsing voor het kwalificatietoernooi van 
het WJK valt te behalen indien je 6 e, 7 e of 8e eindigt tijdens het voorafgaande EJK. Indien Nederland 
zich kwalificeert voor het hoofdtoernooi (op welke manier dan ook), zal Nederland onder normale 
omstandigheden ook deelnemen aan het WJK. Indien er slechts een plek is afgedwongen voor het 
kwalificatietoernooi van het WJK, dan beslissen de Hoofd Opleiding en Technisch Manager over 
eventuele deelname. Kwalificeert Nederland zich helemaal niet, dan is deelname aan het 
kwalificatietoernooi soms toch mogelijk. Het resultaat tijdens het EJK is echter niet toereikend geweest 
voor directe deelname aan het hoofd- of kwalificatietoernooi, dus om die reden zal Nederland zich dan 
in de regel ook niet inschrijven voor het betreffende WJK. De Hoofd Opleiding en Technisch Manager 
kunnen anders beslissen.  
 
Afgedwongen plaatsing voor het WJK betreft een landenplek. Deze plek gaat dus niet direct naar het 
team dat de plaatsing heeft afgedwongen tijdens het kwalificatiemoment.  
 
Kort samenvattend: 

 De Nevobo/BTN kan te allen tijde beslissen om op basis van de visie en uitgangspunten per 
kampioenschap geen teams af te vaardigen; 

 Indien teams, ook niet BTN teams zich plaatsen voor een EJK of WJK, zijn ze gebonden aan de 
voorbereiding, het programma en de werkwijze van de Nevobo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*    De Nevobo behoudt zich het recht voor om bij wijzigingen vanuit de CEV/FIVB, vanwege onvoorziene omstandigheden en 
buiten de bepalingen in de regeling om, ad hoc aanpassingen en/of te wijzigen door te voeren. 
 



 

Bijlage 1 Play off 
 
Deelname teams aan play off wedstrijden 
De bondscoach van de betreffende leeftijdscategorie selecteert de teams voor de play-off wedstrijden. 
De NED team-ranking van drie weken voor de play-off wedstrijden is daarbij richtinggevend. De 
bondscoach kan voor hem/haar moverende redenen hiervan afwijken. De technisch manager 
beachvolleybal ziet hierop toe. Teams kunnen ook zelf kenbaar maken om aan een play-off deel te 
willen nemen. De technisch manager beachvolleybal zorgt voor een goede planning van de play-off 
procedure. 
 

Speelsysteem play off wedstrijden 

Play-off met 4 teams:  

Indeling op basis van de nationale senioren ranking. Ranking 1-4, 2-3. Daarna: Winnaar 1 – Winnaar 2 spelen 

de finale voor het beschikbare ticket. Eventueel spelen de twee verliezers tegen elkaar voor een volledige 

ranking. (play-off totaal: 3/4 wedstrijden)  

Play off met drie teams: 
Indeling op basis van de nationale senioren ranking. Team 2-3. Team 1 speelt daarna de finale tegen 
de winnaar van wedstrijd één. (play-off totaal: twee wedstrijden)  
 
Play off met 2 teams: 
Er wordt één wedstrijd gespeeld 
 
Kosten 

Alle kosten van uitzending van het eerste team dat deelneemt aan een EJK of WJK, mits uitkomend 
in een BTN programma, zijn voor rekening van de Nevobo/BTN. Het betreft hierbij de kosten van: 
management, teamgeld, reis- en verblijfskosten, coaching, eventueel (para)medische ondersteuning 
en kleding. Voor uitzending van de tweede teams die deelnemen aan een EJK, WJK of under age 
Wevza event, wordt een eigen bijdrage vastgesteld, tenzij de Manager Topsport Beachvolleybal 
anders beslist. Dit geldt ook voor spelers uit het eerste team die niet uitkomen in een BTN 
programma. De hoogte van de eigen bijdrage wordt tijdig en voor de eventuele play-off wedstrijden 
bekend gemaakt en na het event gefactureerd. Aan de voorbereiding van teams buiten de Nevobo 
opleiding kunnen kosten verbonden zijn. Dit wordt op het moment van definitieve selectie kenbaar 
gemaakt. Deze bijdrage zal tot een minimum worden beperkt. De kosten per team voor het spelen 
van play-off wedstrijden zijn: € 50,- (€ 25,- pp). 
 
Organisatie 
Indien mogelijk worden de play-off wedstrijden door de afdeling beachvolleybalcompetitie van de 
Nevobo georganiseerd, o.m. voor de uitstraling in combinatie met een bestaand evenement. 
 
 


