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Algemeen

De organisatie van CMV toernooien en competities in regio West is overal verschillend. In deze
publicatie zetten we een aantal dingen op een rij en staat alle informatie over de CMV
competitie beschreven.
In dit document wordt er onderscheid gemaakt tussen CMV toernooien en CMV competitie. Met
CMV toernooien bedoelen we alle vormen van CMV wedstrijdorganisatie die belegd is bij de
CMV competitieleider. Elke speelkern heeft een CMV competitieleider welke verantwoordelijk is
voor de organisatie van CMV toernooien in zijn/haar speelkern.
De CMV competitie wordt georganiseerd door het regiokantoor en wordt gezien als onderdeel
van de jeugdcompetitie. Hierbij verloopt zowel de communicatie als de organisatie van de
competitie via het regiokantoor.

1.1

CMV speelkernen

Binnen regio West zijn er 13 speelkernen CMV. In drie van deze speelkernen spelen we CMV
competitie. In onderstaande tabel is te lezen welke vormen van CMV de vereniging wordt
aangeboden in de speelkernen.
Speelkern

CMV toernooien
CMV competitie
N1 N2 N3 N4 N5 N6 N1 N2 N3 N4 N5 N6
Alkmaar
√ √ √ √ √ √
Amersfoort
√ √ √ √ √ √
√
Amsterdam
√ √ √ √ √ √
Enkhuizen
√ √ √ √ √ √
Gouwe
√ √ √ √ √ √
Haaglanden
√ √ √ √ √
√
Haarlem
√ √ √ √ √ √
Hoorn & Waterland
√ √ √ √ √ √
Midden
√ √ √ √ √ √
Rijnlanden
√ √ √ √ √ √
Schagen & Den Helder √ √ √ √ √ √
t Gooi
√ √ √ √ √ √
Utrecht
√ √ √ √
√ √
In dit document beschrijven we hoe de organisatie van de CMV competitie in de speelkernen
Amersfoort, Haaglanden en Utrecht verloopt.
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Inschrijving

2.1

Klassenverschil

In onderstaande tabel is te zien in welke categorie CMV competitie teams ingeschreven kunnen
worden door de verenigingen uit de betreffende CMV speelkernen.
Klasse

Amersfoort
e

1 helft

e

2 helft

Haaglanden
e

1 helft

e

2 helft

Utrecht
e

1 helft

CMV Niveau 6 Hoofdklasse
e

2e helft

√

CMV Niveau 6 1 klasse

√

√

√

√

√

√

CMV Niveau 6 2e klasse

√

√

√

√

√

√

CMV Niveau 5 Hoofdklasse

√

e

CMV Niveau 5 1 klasse

√

√

CMV Niveau 5 2e klasse

√

√

Verenigingen kunnen (zowel voor de 1e helft als de 2e helft van de competitie) bij de
inschrijving aangeven in welke klasse ze het team willen laten spelen. Het uitgangspunt hierbij
is om de beginnende teams in de laagste klasse in te schrijven en gevorderde teams in de
hogere klassen.
Na de inschrijfperiode wordt er bekeken of het mogelijk is om daadwerkelijk onderscheid in
klassen te maken. Als er per niveau zich genoeg teams hebben aangemeld zullen er per klasse
poules worden gemaakt. Mochten er zich niet voldoende teams aanmelden dan worden teams
mogelijk bij elkaar in de poule geplaatst.
2.1.1 Jongens en meisjes
Binnen het CMV wordt er geen onderscheid gemaakt in jongens en meisjes poules zoals bij de
A, B en C-jeugd. Het CMV heeft als uitgangspunt dat er met jongens en meisjes samen in een
team gespeeld kan worden. Dit wordt ook gehanteerd in de CMV competitie.
2.1.2 Spreiding over de speelkern
De 1e, en 2e klasse poules worden ingedeeld met als uitgangspunt om de reisafstanden zo klein
mogelijk te houden, als dit niet mogelijk is wordt er gezocht naar de beste oplossing voor alle
betrokken teams. De Hoofdklasse poule is verspreid over de hele speelkern.
2.1.3 Poule-grootte
De poule-grootte is afhankelijk van het aantal inschrijvingen en/of het aantal teams wat zich
gekwalificeerd heeft voor een klasse. In alle klassen wordt er gestreefd naar poules van zes
teams. De teams spelen een hele competitie (uit- en thuiswedstrijd). Echter i.v.m. de
geografische ligging en/of het aantal aanvragen kan de daadwerkelijke poule-grootte hier van
afwijken.
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2.1.4 Hoofdklasse
Na de 1e helft van de competitie vindt een herindeling plaats. Uitgangspunt daarbij is dat de
laagst geëindigde teams een klasse lager kunnen worden ingedeeld en de hoogst geëindigde
teams het recht hebben om een klasse hoger te gaan spelen.
De CMV Hoofdklasse poule wordt alleen gevormd voor de 2e helft van de competitie. Dit
gebeurd n.a.v. de aanvraag van verenigingen bij het inschrijven van de teams en de resultaten
die zijn behaald door de vereniging in de 1e competitie helft. Er kan altijd vrij worden
ingeschreven, maar de rechthebbende teams gaan te allen tijde voor. Plaatsing is afhankelijk
van het aantal aanvragen. Er wordt per niveau één Hoofdklasse poule gevormd.

3

Wedstrijden

Bij de CMV competitie wordt er gespeeld volgens de spelregels van het CMV. De wedstrijden
worden op dezelfde wijze (digitaal) geregistreerd als de wedstrijden in de jeugd- en
seniorencompetitie. Ook de spelersopgave aan de start van de competitie zal op dezelfde wijze
worden opgevraagd als bij de andere competitieteams.

3.1

Amersfoort

In alle klassen bestaat een wedstrijd uit 3 sets. Per gewonnen set wordt een wedstrijdpunt
toebedeeld in de stand.

3.2

Haaglanden

In alle klassen bestaat een wedstrijd uit 4 sets. Per gewonnen set wordt een wedstrijdpunt
toebedeeld in de stand.

3.3

Utrecht

In alle klassen bestaat een wedstrijd uit 3 sets. Per gewonnen set wordt een wedstrijdpunt
toebedeeld in de stand. De sets worden gespeeld op tijd. Eén set duurt 15 minuten. Als na 15
minuten de stand gelijk is, wordt er één punt doorgespeeld zodat er toch een set winnaar is.

4

Nationaal Gesloten Jeugd Kampioenschap (NGJK)

Elk seizoen mogen de beste competitieteams van de regio op de niveaus A, B, C en CMV 6
deelnemen aan het landelijke kampioenschap waar er wordt gestreden voor de titel van het
beste competitieteam van Nederland.
Om te bepalen welke twee CMV 6 teams we als regio afvaardigen naar het NGJK wordt er aan
het einde van het seizoen een regiofinale gespeeld.
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4.1

Reglementen

Onderstaande zal worden gecontroleerd op het regiokantoor na het invullen van het
aanmeldformulier.
 De opgegeven spelers/speelsters zijn speelgerechtigd bij de vereniging van opgave;
 De opgegeven spelers/speelsters voldoen aan de gestelde leeftijdsgrens voor CMV 6;
 De opgegeven spelers/speelsters conform WR Hoofdstuk 3 (art. 3.5.5.1) hebben
deelgenomen aan minimaal 60% van het aantal wedstrijden tijdens de reguliere competitie
in het bovengenoemde of lager team.

4.2

Afvaardiging CMV 6

Op de regiofinale mag vanuit elk speelgebied de kampioen meedoen. Onderstaand de gebieden
en competities waaruit teams worden afgevaardigd. Aanmelden voor het kampioenschap gaat
via de competitieleider van het speelgebied. Informatie hiervoor wordt vóór 1 april van het
lopende competitie seizoen verstrekt door het regiokantoor.
CMV toernooien






Alkmaar
Amersfoort (zie 4.2.1)
Amsterdam
Enkhuizen






Gooi
Gouwe
Haarlem
Hoorn & Waterland





Midden
Rijnland
Schagen & Den Helder

CMV competities





Utrecht (zie 4.2.2)
Haaglanden (zie 4.2.2)
Amersfoort (zie 4.2.1)

4.2.1 Amersfoort
In de speelkern Amersfoort wordt er door de CMV competitieleider een
beslissingstoernooi/wedstrijd georganiseerd voor de beste teams van de CMV toernooien en de
CMV competitie. De winnaar van die dag mag naar de CMV 6 regiofinale.
4.2.2 Haaglanden en Utrecht
Vanuit de speelkernen Haaglanden en Utrecht mogen de teams die in de 2e helft van de
competitie kampioen zijn geworden in de hoogste CMV 6 poule naar het regiokampioenschap.
Mocht er geen competitie poules zijn dan gaat het recht op een plaats over naar het hoogst
geëindigde toernooiteam

4.3

Hoger inschrijven

Een team dat zich een leeftijdscategorie hoger inschrijft voor de 2 e helft van de competitie
(dus bijvoorbeeld een CMV team neemt deel aan de C jeugd competitie) verliest alle rechten
ten aanzien van het regiokampioenschap en of de afvaardiging naar de NGJK van hun
oorspronkelijke leeftijdscategorie.
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