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REGIOBEKERTOERNOOI ZONDAG 2022/2023 
 

ALGEMEEN 
In de brief (Brief regiobekertoernooi algemene opzet ZONDAG 2022-2023) met daarin 
opgenomen de wijze waarop in het seizoen 2022-2023 in de 10 categorieën het 
regiobekertoernooi zaterdag zal worden gespeeld, is (abusievelijk) opgenomen dat de 
bekerfinales zullen plaatsvinden op 22 mei 2023. Dit moet echter 22 april 2023 zijn. Graag 
deze aanvulling doorgeven aan de betreffende teams/selecties. 

 

PROGRAMMA EERSTE RONDE ZONDAG 6 NOVEMBER 2022 
BD1A =beker senioren dames, categorie A BH1A =beker senioren heren, categorie A 
BD1B =beker senioren dames, categorie B BH1B =beker senioren heren, categorie B 
BMA1 =beker jeugd meisjes A   BJA1 =beker jeugd jongens A 
BMB1 =beker jeugd meisjes B   BJB1 =beker jeugd jongens B 
BMC1 =beker jeugd meisjes C   BJC1 =beker jeugd jongens C 
 
Bij de samenstelling van de poules bij de jeugdcategorieën wordt er zoveel mogelijk naar 
gestreefd dat 2 teams in principe tot de finale slechts één keer tegen elkaar spelen. Dit zal 
echter zeker niet altijd lukken. Reden hiervan is het vastgestelde uitgangspunt voor de 
jeugdteams: “zoveel mogelijk spelen”. Daardoor wordt zoveel mogelijk gepland in 
poulevorm, met (meestal) meerdere teams die zich uit de poule plaatsen voor de volgende 
ronde. 
 
Bij de seniorenwedstrijden is tussen haakjes aangegeven in welke klasse van de 
regiocompetitie het hoogst spelende team (in de desbetreffende categorie) van de 
betreffende vereniging uitkomt. 
Dit betekent dat in dat desbetreffende team slechts die spelers/sters uit mogen komen die in 
de reguliere competitie speelgerechtigd zijn voor dat team. Speciale aandacht wordt hiervoor 
gevraagd m.n. in de categorie dames B en heren B, zodat constateringen van ongerechtigde 
spelers/sters met de nodige reglementaire maatregelen (verlies wedstrijd en sanctionering 
vanwege het spelen met ongerechtigde speler/ster) wordt voorkomen. 
 
De wedstrijden in de klassen Dames B (1 poule van 3), Meisjes A (2 poules van 3), Meisjes B 
(2 poules van 3) en Meisjes C (1 poule van 3) worden gespeeld in poulevorm (poules van drie) 
om 2 sets (2 punten verschil; GEEN 3e beslissende set). 
De overige wedstrijden in de klassen Dames categorie A (1 wedstrijd), Dames categorie B (3 
wedstrijden), Heren categorie B (1 wedstrijd), Meisjes A (1 wedstrijd), Meisjes B (1 wedstrijd) 
en Meisjes C (2 wedstrijden) worden gespeeld om drie gewonnen sets, waarbij de eerste vier 
sets worden gespeeld tot 25 punten met 2 punten verschil en de eventuele vijfde set tot 15 
punten met 2 punten verschil.  
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De nethoogten gedurende alle ronden van het regiobekertoernooi: 
Heren en jongens A: 2.43 meter 
Dames, meisjes A en meisjes B: 2.24 meter 
Jongens B: 2.30 meter 
Meisjes C en jongens C: 2.15 meter 
De categorie C-jeugd wedstrijden worden gespeeld overeenkomstig de Nationale 
Kampioenschappen: veld 9x18 meter, niet doordraaien na 3 punten met dezelfde serveerder 
en een sprongserve is toegestaan. 
 
 
Het eerstgenoemde team van iedere wedstrijd zorgt voor een teller. 
 
AANDACHT: Alle teams dienen zelf voor inspeelballen/een wedstrijdbal te zorgen. 
 
Achter de jeugdwedstrijden staat de vereniging genoemd, die een officiële scheidsrechter 
moet leveren (dit betekent een scheidsrechter met een Nevobo-licentie 4e klasse of hoger). 
Achter de wedstrijden in de dames en heren categorie B staat de vereniging genoemd , die 
een officiële scheidsrechter moet leveren (dit betekent een scheidsrechter met een Nevobo-
licentie 2e klasse of hoger). 
Er wordt nadrukkelijk op gewezen dat door de organisator tot uitsluiting van de 
bekercompetitie van het desbetreffende team kan worden overgegaan, indien niet aan de 
feitelijke verplichting om een (aangewezen) scheidsrechter te leveren, wordt voldaan (zelfs 
als het desbetreffende team in die ronde al heeft gespeeld en zich heeft geplaatst voor de 
volgende ronde). 
Deze maatregel geldt zowel in de seniorenklassen als in de jeugdklassen. 
 
Ook alle bekerwedstrijden worden gespeeld met DWF 2.0 (Resultaat invoeren of Live 
Bijhouden). 
 
De organisator behoudt zich het recht voor om eventueel noodzakelijke wijzigingen aan te 
brengen, die een verbetering van de toernooiopzet betekenen. 
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Plaatsing voor de volgende ronde (1/4 finales op 18 december 2022): 
Dames A: Winnaar van de knock out wedstrijd (en 3 vrijgesteld teams); 
Dames B: Poule van 3: de poulewinnaar; + de 3 winnaars van de knock out wedstrijden; 
Heren A: De 2 vrijgestelde teams; 
Heren B: Winnaar van de knock out wedstrijd (en 3 vrijgestelde teams); 
Meisjes A: Poules van 3: de 2 poulewinnaars en de 2 nrs. 2 + de winnaar van de knock out 
wedstrijd; 
Meisjes B: Poules van 3: de 2poulewinnaars en de 2 nrs. 2 + de winnaar van de knock out 
wedstrijd; 
Meisjes C: Poule van 3: de poulewinnaar en de nr. 2 + de 2 winnaars van de knock out 
wedstrijden; 
Jongens A: het vrijgestelde team; 
Jongens B: N.v.t.; geen inschrijvingen; 
Jongens C: De 2 vrijgestelde teams; 
 
Vrijgestelde teams voor deze 1e ronde: 
Dames A: Op basis van de “eindstandenlijst” van het seizoen 2021-2022: VC Kessel, 
Klaverblad/HHC en VC Polaris; 
Heren A: Numidia VC LIMAX 3 en VC Polaris 2; 
Heren B: Op basis van de “eindstandenlijst” van het seizoen 2021-2022: VC Hero 2, Numidia 
VC LIMAX 4 en VC Olympia; 
Jongens A: Volley Tilburg; 
Jongens B: N.v.t. (geen inschrijvingen); 
Jongens C: Polaris en Volley Tilburg; 
Dames B en Meisjes A, B EN C: geen 
 
 
MEIKO: De Körref, Kurversweg 2 in Meijel  tel: 077-4662282 
     Scheidsrechter vereniging 
11.00 BMB1E 01 Peelpush - Tecona ADC 4e klasse of hoger Set Up/M 
12.15 BMB1E 02 Tecona ADC - Set Up/M 4e klasse of hoger Peelpush 
13.30 BMB1E 03 Peelpush - Set Up/M 4e klasse of hoger Tecona ADC 
14.45 BMA1D 01 Volley Tilburg - VC Polaris 4e klasse of hoger Flamingo’s ‘56 
16.00 BMA1D 02 VC Polaris - Flamingo’s ‘56 4e klasse of hoger Volley Tilburg 
17.15 BMA1D 03 Flamingo’s ‘56 - Volley Tilburg 4e klasse of hoger VC Polaris 
 
11.00 BMA1E 01 Peelpush - Set Up/M 4e klasse of hoger De Burgst 
12.15 BMA1E 02 Peelpush - De Burgst 4e klasse of hoger Set Up/M 
13.30 BMA1E 03 De Burgst - Set Up/M 4e klasse of hoger Peelpush 
14.45 BMA1F 01 Somas/Activia - Donki Sjot 4e klasse of hoger VC Olympia 
16.45 BD1BE 01 Accretos (1) - VC Olympia 3 (2) 2e klasse of hoger Peelpush 
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MEIKO: De Körref, Kurversweg 2 in Meijel  tel: 077-4662282 (vervolg)) 
     Scheidsrechter vereniging 
11.00 BMC1C 01 Klaverblad/HHC - Asterix 4e klasse of hoger  Peelpush 
12.15 BMC1C 02 Peelpush - Asterix 4e klasse of hoger  Klaverblad/HH 
13.30 BMC1C 03 Peelpush - Klaverblad/HHC 4e klasse of hoger  Asterix 
14.45 BMC1D 01 Set Up/M - VC Polaris 4e klasse of hoger  BVC Holyoke 
16.45 BD1BE 02 BVC Holyoke (2) - Numidia LIMAX (1) BVC Holyoke afgemeld 
Numidia VC LIMAX plaatst zich voor de volgende ronde. 
 
VLOHA: Ruben Kogeldans sporthal, Hagerhofweg 21 in Venlo  tel: 077-3546735 
     Scheidsrechter vereniging 
12.30 BMB1F01 Somas/Activia - VC Polaris 4e klasse of hoger Klaverblad/HH 
13.45 BMB1F02 VC Polaris - Klaverblad/HHC 4e klasse of hoger Somas/Activia 
15.00 BMB1F03 Klaverblad/HHC - Somas/Activia 4e klasse of hoger VC Polaris 
16.30 BH1BB 01 Fyrfad (1) - VC Polaris 3 (3) 2e klasse of hoger Somas/Activia 
 
12.30 BD1BF 01 Fyrfad (1) - Asterix (2) 2e klasse of hoger Civitas 
13.45 BD1BF 02 Civitas (1) - Asterix (2) 2e klasse of hoger Fyrfad 
15.00 BD1BF 03 Civitas (1) - Fyrfad (1) 2e klasse of hoger Asterix 
16.30 BD1AB01 VC S.E.C. (Pr) - Flamingo’s ’56 (Pr) Verheijen F ACTI 
 
12.30 BMC1D02  Civitas - Somas/Activia 4e klasse of hoger Donki Sjot 
14.30 BMB1G01  Volley Tilburg - Donki Sjot 4e klasse of hoger VC Kessel 
16.30 BD1BE 03 VC Kessel 2 (1) - VC Trivia (1) 2e klasse of hoger Civitas 
 

2E RONDE REGIOBEKERTOERNOOI ZONDAG (1/4 Finales) 
De volgende ronde (1/4 finales) van het regiobekertoernooi zal plaatsvinden op zondag 18 
december 2022. Er zal (afgezien van onvoorziene omstandigheden zoals terugtrekkingen) als 
volgt worden gespeeld: 
Dames cat. A: 4 teams: 4 teams spelen knock out; winnaars naar ½ finales; 
Dames cat. B: 4 teams: 4 teams spelen knock out; winnaars naar ½ finales; 
Heren cat. A: de 2 ingeschreven teams plaatsen zich voor de ½ finales; 
Heren cat. B: 4 teams: 4 teams spelen knock out; winnaars naar ½ finales; 
Meisjes-A: 5 teams: 3 teams spelen in 1 poule van 3 (2 sets) en 2 teams spelen 

knock out; de poulewinnaar en de winnaar van de knock out wedstrijd 
naar de ½ finales; 

Meisjes-B: 5 teams: 3 teams spelen in 1 poule van 3 (2 sets) en 2 teams spelen 
knock out; de poulewinnaar en de winnaar van de knock out wedstrijd 
naar de ½ finales; 

Meisjes-C: 4 teams: 4 teams spelen knock out; winnaars naar ½ finales; 
Jongens-A: het ingeschreven team plaatst zich voor de finale; 
Jongens-B: n.v.t.; geen inschrijvingen; 
Jongens-C: de 2 ingeschreven teams plaatsen zich voor de ½ finales: 
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De halve finales vinden plaats op zondag 5 februari 2023 en de finales op zaterdag 22 april 
2023. 

 
 


