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Wedstrijdreglement 
Nationale Open jeugd Kampioenschappen 
 

 

Op dit kampioenschap zijn de volgende regels van toepassing 
 

1. Op dit kampioenschap zijn de volgende regels van toepassing: 

 a. Wedstrijdreglement: 

  3.0 Wedstrijdreglement Volleybal Algemeen 

  3.5 Wedstrijdreglement Volleybal Nationale Jeugdkampioenschappen 

 b. Richtlijnen, Publicaties en Leidraden: 

  R3.6 NOJK Competitievorm en inschrijfvoorwaarden  

  (m.u.v. de competitievorm: zie pagina 6) 

  P3.3 Wedstrijdkalender en prioriteitenlijst 

  P3.7 Goedgekeurde wedstrijdballen 

  L2.2 Criteria dubbel speelrecht 

  L3.3 Bevoegdheid tot het leiden van wedstrijden (officials) 

  L3.8 Aanvullende spelregels jeugdcompetitie en kampioenschappen 

 c. Spelregels 2022-2023 – Topdivisie en lager  

 

   

2. De leeftijdsgrenzen zijn in het seizoen 2022-2023: 

  meisjes-A+ / jongens-A+:  Geboren op of na 01-10-2002 

  meisjes-A / jongens-A:   Geboren op of na 01-10-2004  

  meisjes-B / jongens-B:   Geboren op of na 01-10-2006 

  meisjes-C / jongens-C:   Geboren op of na 01-10-2008  

  meisjes-CMV6 / jongens-CMV6: Geboren op of na 01-10-2010 

 

3. De nethoogtes zijn: 

  Jeugd A+/A  jongens 243 cm; meisjes 224 cm 

  Jeugd B   jongens 230 cm; meisjes 224 cm 

  Jeugd C   jongens/meisjes 215 cm 

  Jeugd CMV6  jongens/meisjes 200 cm 

 

4. De veldafmetingen zijn: 

  Jeugd A+/A/B/C  9 x 18 m 

  Jeugd CMV6  6 x 12 m 
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5. Een speler heeft recht op deelname aan een wedstrijd indien:  

a. hij is geregistreerd als speelgerechtigd lid conform artikel 2.2.4. van het Huishoudelijk 

Reglement en hij tot de betreffende leeftijdscategorie behoort; 

b. hij op het wedstrijdformulier wordt vermeld als speler van het team; 

c. hij een geldige spelerskaart kan tonen of bij het ontbreken daarvan zijn identiteit kan 

aantonen met een wettelijk identiteitsbewijs. (paspoort/ID)* 

d. Spelers kunnen per ronde slechts uitkomen voor één team. 

e. Bij een jongensteam mag maximaal 1 meisje op het teamopgaveformulier staan. 

 

*N.B.: De speelgerechtigdheid wordt vastgesteld vóór het spelen van de eerste wedstrijd en geldt 

daarna voor de gehele toernooidag. 

 

6. De teamleiders moeten zich ten minste 20 minuten voor aanvang van hun eerste wedstrijd 

melden bij de wedstrijdleiding en de spelerskaarten en de teamopgaveformulieren (A-B-C 

teams maximaal 12 spelers, CMV6 teams max. 8 spelers) daar afgeven. Na het spelen van de 

laatste wedstrijd kunnen de spelerskaarten opgehaald worden bij de wedstrijdleiding.  

Eventueel na controle op netheid van de kleedkamer(s). 

 

7. De teams moeten conform de spelregels uniform gekleed zijn. De shirtjes dienen voorzien te 

zijn van borst- en rugnummers. De libero draagt een shirtje of hesje met een andere kleur of 

kleurontwerp dan dat van de overige spelers. 

 De libero wordt per wedstrijd op het wedstrijdformulier vermeld. 

 Er mag met twee libero’s worden gespeeld. 

 

8. Het eerstgenoemde team in het wedstrijdschema zorgt voor een goedgekeurde en in goede 

staat verkerende wedstrijdbal en een teller (geen wisselspeler). (behalve bij de finale) 

De teams zorgen zelf voor inspeelballen. 

 

9. Elk team heeft bij zijn eerste te spelen wedstrijd recht op maximaal 10 minuten inspeeltijd, 

inclusief warming-up. Bij elke volgende wedstrijd heeft elk team recht op 5 minuten 

inspeeltijd, inclusief warming-up. Deze inspeeltijd gaat in op het moment dat de 

voorafgaande wedstrijd afgelopen is. Daar waar mogelijk, indien toegestaan, wordt gebruik 

gemaakt van kleedruimte of gang voor de warming-up zonder bal. Alleen in zeer dringende 

gevallen kan de wedstrijdleiding besluiten de inspeeltijd in te korten. 

De poulewedstrijden bestaan uit twee sets. Bij de daarop volgende kruisfinales wordt om 2 

gewonnen sets gespeeld ( dus een eventuele 3e set gespeeld), volgens de regels die normaal 

gelden voor een 5e set. 

Teams mogen 2 time-outs per set aanvragen. 

 

10. Teams dienen 5 minuten voor aanvang van de wedstrijden in de zaal aanwezig te zijn. Warm 

lopen mag eerder op het veld plaats vinden, waar het team de wedstrijd moet spelen,  

wanneer deze vrij is, maar dan zonder bal. 

Indien een team 10 minuten na de vastgestelde aanvangstijd nog geen zes spelers (CMV6 vier 

spelers) in het veld heeft staan, is het niet opgekomen en wordt het team van verdere 



 

Wedstrijdreglement NOJK  3 

deelname aan het kampioenschap uitgesloten. Alle behaalde resultaten van het betreffende 

team komen te vervallen. 

 

11. De berekening van de eindstand in de poules bij de jeugd is als volgt: 

Elke gewonnen set levert 1 wedstrijdpunt op. 

Bij een gelijk aantal wedstrijdpunten in de poule beslist achtereenvolgens: 

a) het aantal wedstrijdpunten in de onderlinge wedstrijd(en); 

b) het quotiënt van het aantal behaalde punten vóór en tegen in de onderlinge 

wedstrijd(en); bij meer dan 2 gelijk geëindigde teams het quotiënt van het 

aantal behaalde punten vóór en tegen in alle onderlinge wedstrijden; 

c) het quotiënt van het aantal behaalde punten vóór en tegen in alle 

wedstrijden. 

d) Is het resultaat hierna nog gelijk, dan wordt een beslissende set gespeeld, 

conform de spelregels die gelden voor een vijfde set. 

 

12. Waarschuwing: geen sanctie 

 Stap 1: Mondelinge waarschuwing 

 Stap 2: GELE kaart 

 

 RODE kaart:  

 De eerste keer onbehoorlijk gedrag in de wedstrijd door enig lid van het team, wordt 

 bestraft met een punt en het recht van service voor de tegenstander. 

  

 RODE + GELE kaart in één hand 21.3.2  

 Uit het veld sturen en diskwalificatie voor de gehele resterende wedstrijd 

 

 RODE + GELE kaart apart  

 Spelers/coaches die een geel/rode kaart krijgen (in elke hand een kaart), worden voor 

 de gehele toernooi dag uitgesloten van verdere deelname aan de wedstrijden van het 

 team waartoe de speler behoort.  

 

13. Protesten worden niet in behandeling genomen. In bijzondere situaties wordt er door de 

wedstrijdleiding contact opgenomen met de Organisator. Deze doet (binnen een uur) een 

bindende uitspraak. 

 


