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Algemeen

Alle vier de regio’s hebben een eigen jeugdcompetitie voor de niveaus A-, B- en C-jeugd. Op
veel vlakken is deze competitie hetzelfde, maar er zijn ook een aantal verschillen. In deze
publicatie zetten we alles op een rij en staat alle informatie benoemd.

1.1

Competitievorm

De jeugdcompetities in de regio’s bestaan uit 2 helften. De 1e helft start gelijk met de
regionale seniorencompetitie in september. De 2e helft van de jeugdcompetitie start begin
januari, gelijk met de 2e helft (de return wedstrijden) van de jaarcompetitie senioren.

1.2

Inschrijving

De inschrijving voor de 1e helft loopt gelijk met de senioreninschrijving, met sluiting op 15
mei.
Voor de 2e helft van de jeugdcompetitie zal er opnieuw een inschrijving plaatsvinden. De
informatie hierover zal begin november naar alle verenigingen gestuurd worden. De
inschrijving van de jeugdteams moet uiterlijk 1 december gedaan zijn.
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Start competitie

2.1

Klasse

In onderstaande tabel is te zien in welke klasses bij de A-, B- en C-jeugd gespeeld kan worden:
1e helft

2e helft
Alle categorieën*

Hoofdklasse

Alle categorieën

Alle categorieën

1e

klasse

Alle categorieën

Alle categorieën

2e klasse

Alle categorieën

Alle categorieën

3e

Alle categorieën

Alle categorieën

Klasse
Topklasse

klasse**

*Topklasse kan door 2 regio’s als interregionale klasse georganiseerd worden.
**3e klasse wordt alleen georganiseerd bij voldoende aanmeldingen.
2.1.1 Plaatsing in de Hoofdklasse
Voor plaatsing in de Hoofdklasse moeten verenigingen, naast de inschrijving op nevobo.nl,
per team 6 basisspelers aanmelden via een digitaal aanmeldformulier. Per speler worden
punten toegekend, gekoppeld aan het niveau waarop de speler het afgelopen seizoen in de
2e helft van de competitie heeft gespeeld. (zie tabel verderop)
Door het ontbreken van een 2e helft in seizoen 20-21 zal het niveau van de 1e helft gebruikt
worden bij de bepaling van het niveau bij inschrijving voor seizoen 21-22.
Na de sluiting van inschrijving wordt per regio een plaatsingslijst gepubliceerd. Deze lijst
wordt gebruikt om te bepalen welke teams in de eerste helft in de Hoofdklasse mogen
uitkomen.
De aangemelde spelers moeten tenminste 60% van alle wedstrijden van dit team meespelen
in de eerste helft van de komende competitie. Een uitzondering op de 60% regel kan een
blessure zijn.
Als er niet voldaan wordt aan de 60% regel mag de vereniging het volgende seizoen geen
aanvraag doen voor de Hoofdklasse.
Scorelijst
Competitieniveau afgelopen seizoen 2e helft

Score

Senioren Promotie klasse of hoger
Senioren 1e klasse en lager

18
14

A (interregionale) Topklasse
A Hoofdklasse
A 1e klasse
A 2e/3e klasse

18
14
10
2
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B Topklasse
B Hoofdklasse
B 1e klasse
B 2e/3e klasse

16
12
7
2

C Topklasse
C Hoofdklasse
C 1e klasse
C 2e/3e klasse

13
8
6
2

CMV 6 Topklasse
CMV 6 Hoofdklasse
CMV 6 1e klasse
CMV 5 Topklasse
CMV 5 Hoofdklasse
CMV 5 1e klasse
CMV niveau 4 en lager

9
8
5
8
7
4
2

2.1.2 Plaatsing in de 1e klasse en lager
Voor de 1e klasse en lager geldt een vrije inschrijving voor de 1e helft van het seizoen.
Voor de 2e en 3e klasse geldt ook in de 2e helft een vrije inschrijving.

2.2

Poule-indeling

2.2.1 Aantal poules
Er is 1 poule in de Topklasse, deze wordt alleen in de 2e helft van de competitie
georganiseerd.
Dit kan ook een interregionale Topklasse poule zijn als er 2 of meer regio’s hun teams
samenvoegen.
Voor de Hoofdklasse zijn er in de 1e helft maximaal 3 poules.
In de 2e helft kan dit aantal afwijken, afhankelijk van het aantal 1e klasse poules in de 1e helft.
Het aantal poules bij de 1e klasse en lager is afhankelijk van het aantal inschrijvingen.
2.2.2 Spreiding
De Top- en Hoofdklasse poules worden zo ingedeeld dat ze worden verspreid over de hele
regio. De 1e, 2e en 3e klasse poules hebben als uitgangspunt meer lokaal te worden
ingedeeld, als dit niet mogelijk is wordt er gezocht naar de beste oplossing voor alle
betrokken teams.
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2.2.3 Poule grootte en aantal wedstrijden
In alle klassen wordt gestreefd naar poules van zes teams. In verband met de geografische
ligging en/of het aantal aanvragen kan de daadwerkelijke poule-grootte hier van afwijken.
Er wordt gestreefd naar 10 wedstrijden per team per seizoenshelft.

2.3

1e indeling (september)

In september starten alle jeugdcompetities. De poule-indeling in de 1e klasse en lager vindt
plaats n.a.v. de inschrijvingen voor de jeugdcompetitie. De poule-indeling van de Hoofdklasse
vindt plaats n.a.v. de plaatsingslijst, eerder in deze publicatie omschreven. Opvulling van de
poules wordt bepaald door de Organisator.
2.3.1 Hoofdklasse
In de competitie wordt ernaar gestreefd om drie Hoofdklasse poules te vormen voor de
meisjescategorieën en twee Hoofdklasse poules voor de jongenscategorieën.
De indeling geschiedt op basis van de teamopgave, de hoogst geplaatste teams worden in de
Hoofdklasse ingedeeld.
2.3.2 1e, 2e en 3e klasse
Het aantal poules hangt af van het aantal inschrijvingen per categorie. De poules worden
zoveel mogelijk geografisch ingedeeld.

2.4

2e indeling (januari)

In de regio’s wordt de jeugdcompetitie in twee helften gespeeld. In januari start een nieuwe
competitie.
Na de 1e helft vindt, gebaseerd op de eindstanden en de inschrijvingen voor de 2e helft van
de competitie, een herindeling plaats. Uitgangspunt daarbij is dat de laagst geëindigde teams
een klasse lager worden ingedeeld en de hoogst geëindigde teams het recht hebben om een
klasse hoger te gaan spelen. Alle verzoeken voor het plaatsen van teams in de 2e en 3e klasse
worden gehonoreerd.
2.4.1 Topklasse
In elke categorie wordt er per regio één Topklasse poule gevormd. Er kan voor gekozen
worden om de Topklasse van 2 of meer regio’s te combineren tot 1 interregionale Topklasse.
Vanuit de Hoofdklasse poules (uit dezelfde categorie) die in de 1e helft gevormd zijn
promoveren de hoogst geëindigde teams zonder dispensatie spelers naar de Topklasse poule.
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2.4.2 Hoofdklasse
In de 2e helft van de competitie wordt ernaar gestreefd om drie Hoofdklasse poules te
vormen voor de meisjescategorieën en twee Hoofdklasse poules voor de jongenscategorieën.
De Hoofdklasse poules worden in de 2e helft samengesteld n.a.v. de resultaten van de 1e helft
d.m.v. promotie of degradatie.
2.4.3 1e, 2e en 3e klasse
Het aantal poules hangt af van het aantal inschrijvingen per categorie. De poules worden
zoveel mogelijk geografisch ingedeeld.
De hoogst geëindigde teams kunnen promoveren naar een hogere klasse.

Publicatie 3.13 Regionale Jeugdcompetitie

6

3

Wedstrijden
3.1

Aanvullende spelregels jeugdcompetitie

3.1.1 Aantal te spelen sets
In alle jeugdcategorieën worden er minimaal 4 en maximaal 5 sets gespeeld. Bij een stand
van 2-2 wordt er een vijfde set gespeeld.
3.1.2 Nethoogtes en veldafmetingen
Voor de jeugdcompetitie gelden er verschillende nethoogtes en afmetingen voor alle niveaus.
Hieronder in de tabel vind je de juiste afmetingen.

Jeugd A
Jeugd B
Jeugd C

Alle klassen
Top- / Hoofd- / 1e klasse
2e / 3e klasse
Top- / Hoofd- / 1e klasse
2e / 3e klasse

Nethoogte
Jongens
Meisjes
2,43 m
2,24 m
2,30 m
2,24 m
2,24 m
2,15 m
2,15 m
2,15 m
2,10 m
2,10 m

Veldafmeting
9x9m
9x9m
9x9m
9x9m
7x9m

3.1.3 Serviceregeling jeugd C 2e en 3e klasse
Een speler mag bij de servicebeurt maximaal drie keer serveren, daarna wordt er verplicht
doorgedraaid in de opstelling (aanvulling op spelregel 7.6). De service dient achter de
achterlijn uitgevoerd te worden.
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Speelgerechtigheid
4.1
Dispensatie
N.a.v. WR artikel 3.1.4.6 is Richtlijn 3.11 Dispensatie jeugdcompetitie opgesteld. Hierin staat
de dispensatieregeling beschreven.
4.2
Invalbepaling
In het wedstrijdreglement competitie staan twee artikelen die betrekking hebben op de
invalregelingen bij jeugdwedstrijden.
Art. 3.1.6.1 heeft betrekking op het horizontaal meespelen.
Art. 3.1.6.3 richt zich op het uitkomen van jeugd in hogere teams.

5

Nationaal Gesloten Jeugd Kampioenschap (NGJK)
5.1
Afvaardiging
Voor de A, B en C-jeugd geldt dat het hoogst geëindigde team van de Topklasse zich
regiokampioen mag noemen en het recht heeft deel te nemen aan het NGJK.
Bij een gecombineerde Topklasse van 2 of meer regio’s geldt dit voor het hoogst geëindigde
team per regio. Indien er geen Topklasse gevormd kan worden, zal de Organisator de
procedure met betrekking tot het bepalen van de regiokampioen bij de definitieve planning
publiceren.
5.2
Hoger inschrijven
Een team dat zich een leeftijdscategorie hoger inschrijft voor de 2e helft van de competitie
(dus bijvoorbeeld een B team neemt deel aan de A 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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