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Extra informatie pilot competitie <21 
Deze pilot is bedoeld voor teams die op niveau willen spelen tegen leeftijdsgenoten. Het 

niveau van deze competitie is vergelijkbaar met 1e klasse senioren, dus ook de arbitrage en 

de invallersbepaling is daarop afgestemd. 

 

Indeling 
Er zal, bij voldoende animo, een herindeling worden gemaakt in december.  
Bij de indeling voor de 1e helft zal er gekeken worden naar niveau en naar afstand. In 
december wordt een herindeling gemaakt op basis van de resultaten in de eerste helft.  
De poule waarin de teams met de beste resultaten in de eerste helft, vanaf januari gaan 
spelen, heeft dezelfde rechten aan het einde van het seizoen, als een reguliere 1e klasse 
seniorenpoule.  
 
Enkele criteria 

• De leeftijdsgrens voor seizoen 2022-2023 is dat spelers geboren moeten zijn op of na 
1 oktober 2001. 

• Een team mag bestaan uit maximaal 3 dispensatiespeelsters die niet meer dan 2 jaar 
te oud zijn. 

 

 

Extra informatie pilot C-jeugd competitie 4 tegen 4 
De omschakeling van het CMV naar de C jeugd is met name voor jongensteams groot, vaak 
vanwege de kleine aantallen jongens binnen de club. Daarnaast denken we dat een 4-4 
variant op een groter veld erg uitdagend is voor met name jongens. 
Elke vereniging in de regio Noord kan een jongensteam of mixteam aanmelden voor deze 
pilot. Ook verenigingen die te weinig spelers hebben om een regulier meisjes C-team te 
vormen mogen inschrijven voor deze pilot.  
 
Indeling 
Er wordt gespeeld in een halfjaarscompetitie. Bij voldoende inschrijvingen worden meerdere 
poules van 6 gemaakt, op basis van afstand. Bedenk bij inschrijving voor deze pilot wel een 
alternatief voor je spelers, mocht het door onvoldoende aanmeldingen niet lukken om deze 
pilot te starten.  
 
Wijze van spelen 
De eerste helft wordt er ingedeeld op geografie. Bij voldoende deelname kan er in de tweede 
helft worden ingedeeld op basis van de resultaten van de eerste helft. Er wordt gespeeld op 
veldgrootte 14x9m, 4+1 sets. Dispensatieregels zijn dezelfde als voor reguliere C-jeugdteams 
1e klasse en lager. Na drie keer serveren wordt er doorgedraaid. 
 
Teamgeld  
Teamgeld voor deze pilot bedraag € 108,50 per seizoenshelft.  
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Extra informatie pilot B-jeugd competitie 4 tegen 4 
Na het succes van de 4x4 competitie bij de C-jeugd, willen we deze pilot doortrekken naar de 
B-competitie. Zo kan een team wat te oud is voor de C’s doorstromen naar de B.  
Elke vereniging in regio Noord kan een jongensteam of mixteam aanmelden voor deze pilot. 
Ook verenigingen die te weinig spelers hebben om een regulier meisjes B-team te vormen 
mogen inschrijven voor deze pilot. Houd er bij het inschrijven van een meisjesteam rekening 
mee dat gespeeld wordt volgens de regels van de B-competitie jongens en dat de nethoogte  
2.24 meter is. 
 
Indeling 
Er wordt gespeeld in een halfjaarscompetitie. Bij voldoende inschrijvingen worden meerdere 
poules van 6 gemaakt, op basis van afstand. Bedenk bij inschrijving voor deze pilot wel een 
alternatief voor je spelers, mocht het door onvoldoende aanmeldingen niet lukken om deze 
pilot te starten.  
 
Wijze van spelen 
De eerste helft wordt er ingedeeld op geografie. Bij voldoende deelname kan er in de tweede 
helft worden ingedeeld op basis van de resultaten van de eerste helft. Er wordt gespeeld op 
veldgrootte 18x9m, 4+1 sets. Dispensatieregels zijn dezelfde als voor reguliere B jeugdteams 
1e klasse en lager.  
 
Teamgeld  
Teamgeld voor deze pilot bedraag € 108,50 per seizoenshelft.  
 

 


