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Richtlijn 3.6 
N0JK Competitievorm en Inschrijfvoorwaarden 

 

WR artikel 3.5.2.3 
De competitievorm wordt door de Organisator bij richtlijn vastgesteld. 

WR artikel 3.5.3.4 
Een vereniging kan een eenmaal ingeschreven team terugtrekken onder door de Organisator 
bij  richtlijn vastgestelde (financiële) gevolgen, afhankelijk van de datum waarop het bericht 
tot terugtrekking bij de Organisator is ontvangen. 

WR artikel 3.5.3.5 
Het inschrijfgeld dient vóór een door de Organisator gepubliceerde datum te zijn voldaan. Als 
het inschrijfgeld niet tijdig is betaald, wordt het betreffende team uitgesloten van deelname 
aan het kampioenschap. 

datum vaststelling 1 september 2022 
door manager Wedstrijdzaken 

 

Richtlijn en Reglement 

Een richtlijn geeft invulling aan een reglementsartikel. Raadpleeg het reglement altijd voor de 

volledigheid. 

Data (seizoen 2022-2023) 
Voorronde 7 januari 2023 

halve finale 25 februari 2023 

finale 8 april 2023 

Leeftijd (seizoen 2022-2023) 
Jeugd A+ geboren op of na 01-10-2002 

Jeugd A geboren op of na 01-10-2004 

Jeugd B geboren op of na 01-10-2006 

Jeugd C geboren op of na 01-10-2008 
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Speelveld 
Jeugd A, B en C 9 x 18 meter 

CMV6 6 x 12 meter 

Nethoogtes 
Jeugd A jongens 2.43 meter; meisjes 2.24 meter 

Jeugd B jongens 2.30 meter; meisjes 2.24 meter 

Jeugd C jongens en meisjes 2.15 meter 

CMV6 jongens en meisjes 2.00 meter 

Wedstrijdbal 
De goedgekeurde wedstrijdballen worden vermeld in de Publicatie P3.7 Goedgekeurde 

wedstrijdballen. Het eerst genoemde team levert een wedstrijdbal, behalve bij de finale. Dan 

zullen de wedstrijdballen beschikbaar gesteld worden door de organisator. 

 

Wissels A, B en C-jeugd 
Het wisselsysteem wordt gehanteerd zoals de senioren competitie en Topklasse jeugd zoals 

geldig vanaf het seizoen 2018-2019 

 

Deelname per kampioenschap en per ronde 
• Per kampioenschap (voorronde, halve finale en finale) kunnen spelers slechts uitkomen 

voor één vereniging. 

• Per ronde (voorronde, halve finale of finale) kunnen spelers slechts uitkomen voor één 

team. 

 

Wedstrijden op de toernooi dag 
In de poulefase worden 2 sets gespeeld. Na de reguliere poulewedstrijden wordt er in de 

kwart, halve en/of finale gespeeld volgens het best of Three systeem (2 gewonnen sets)  

Wanneer om twee gewonnen sets wordt gespeeld, wordt in geval van een gelijke setstand 

van 1-1 de beslissende derde set gewonnen door het team dat als eerste 15 punten behaalt, 

met een voorsprong van ten minste twee punten. (16-14, 17-15…) 

 

 

https://www.nevobo.nl/cms/download/1096/uitleg%20spelerswissel%20-%202016-09-30.pdf
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Winnen van een set 
Een set (met uitzondering van de beslissende derde set) wordt gewonnen door het team dat 

als eerste 25 punten behaalt, met een voorsprong van ten minste twee punten. In geval van 

gelijke stand bij 24-24 wordt het spel vervolgd tot er een verschil van twee punten is bereikt 

(26-24, 27-25, …) 

Aanvullende spelregels CMV6 
• Een set wordt gewonnen door het team dat als eerste 25 punten behaalt, met een 

voorsprong van ten minste twee punten. In geval van gelijke stand bij 24-24 wordt het 

spel vervolgd tot er een verschil van twee punten is bereikt (26-24, 27-25, …).  

• Wanneer om twee gewonnen sets wordt gespeeld op de toernooi dag (kwart, halve 

en finale) wordt in geval van een gelijke setstand van 1 – 1 de beslissende derde set 

gewonnen door het team dat als eerste 15 punten behaalt, met een voorsprong van 

ten minste twee punten. (16-14, 17-15…) 

• Er wordt onderscheid gemaakt tussen jongens en meisjes teams (in een jongensteam 

mag er maximaal één meisje in de teamopgave staan 

• Er wordt gespeeld worden met 4 spelers  

• Per set kunnen 2 time outs worden aangevraagd. 

• Een sprongservice is toegestaan, na 3x goede opslagbeurten wordt er doorgedraaid. 

• De servicebal mag niet worden geblokkeerd. De scheidsrechter fluit hiervoor af. 

• CMV6 teams spelen niet met een libero. 

• Spelers worden gewisseld en draaien niet in op de serveerplek.   

• Er kan worden gewisseld zoals geldig bij de A, B en C jeugd, alleen mag men 4x 

wisselen ipv 6x. 

• Tijdens de service staan beide teams in de juiste opslagvolgorde. De spelers worden in 

opslagvolgorde op het wedstrijdformulier vermeld. 

(de serveerder als eerste speler (= de midachterspeler bij teams in ruitopstelling, of 

rechtsachterspeler bij teams in vierkantopstelling)) 

• De serveerder  (de speler op de rechtsachter positie (1) in vierkantopstelling, en op de 

midachter positie in ruitopstelling) mag niet switchen met de andere 3 voorspelers, 

wel mag hij penetreren. 

• De serveerder (rechtsachter (1) in vierkantopstelling en de midachter (1) in 

ruitopstelling) is achterspeler en mag niet (in sprong) aanvallen. 
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Vierkantopstelling Ruitopstelling 

 

 3  2   3  

        

     4  2 

        

 4  1   1  

 

Het bovenhands met de vingers spelen van de bal moet in één snelle beweging gebeuren. Er 

mag geen duidelijke neerwaartse beweging zijn als de bal in de handen is en de bal mag niet 

zichtbaar stoppen in de handen van de speler. De arbitrage past de bovenhandse 

techniekregel toe en fluit af voor zogenaamde plak en draagballen als hiervan sprake is in 

zijn/haar waarneming. 

Aantal deelnemende teams halve finale en finale 
 Halve finale Finale 

Meisjes A 40 (incl. de van de voorronde vrijgestelde teams) 8 

Jongens A 20 (incl. de van de voorronde vrijgestelde teams) 8 

Meisjes B 40 (incl. de van de voorronde vrijgestelde teams) 8 

Jongens B 20 (incl. de van de voorronde vrijgestelde teams) 8 

Meisjes C 32 8 

Jongens C 16 8 

Meisjes CMV6 32 8 

Jongens CMV6 16 8 

 

Inschrijfvoorwaarden 
Per vereniging kan één team per categorie worden ingeschreven. Een team kan worden 

samengesteld uit jeugdleden van de vereniging, ongeacht in welk competitieteam zij spelen.  

De speler moet als basis lid zijn geregistreerd en als competitie lid zijn aangemeld. 

 

Er mag één meisje in een jongensteam meespelen.  

Jongere spelers mogen in een oudere categorie worden opgegeven.  
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Plaatsingslijst 
De Organisator publiceert direct na het sluiten van de inschrijving een plaatsingslijst. De 

plaatsingslijst is opgebouwd uit vier elementen: het competitieniveau van de basisspelers 

(P0) en de verenigingsresultaten van de afgelopen twee jaar (P-1 en P-2), waarbij de scores 

van de naast lagere categorie ook meetellen (C-1 en C-2).  

De plaatsingslijst wordt gebruikt voor een eventuele vrijstelling van het spelen in de 

voorronde en voor een evenwichtige poule-indeling in de andere rondes. 

 

De score voor de plaatsingslijst komt tot stand middels de formule: 

JA/MA P0 + ((P-1)*2 +(P-2))*0,20 + ((C-1)*2 +(C-2))*0,10 

JB/MB P0 + ((P-1)*2 +(P-2))*0,14 + ((C-1)*2 +(C-2))*0,07 

JC/MC P0 + ((P-1)*2 +(P-2))*0,08 + ((C-1)*2 +(C-2))*0,04 

J-CMV6/M-CMV6 P0 + ((P-1)*2 +(P-2))*0,04 

Competitieniveau van de basisspelers 
 

Competitieniveau Senioren Score Competitieniveau Jeugd Score 

Eredivisie 20 Topklasse Jeugd A 10 

Topdivisie 18 Topklasse Jeugd B 7 

Eerste divisie 16 Topklasse Jeugd C 4 

Tweede divisie 14 Hoofdklasse Jeugd A 9 

Derde divisie 12 Hoofdklasse Jeugd B 6 

Promotieklasse 11 Hoofdklasse Jeugd C 3 

Eerste klasse 10 Standaardklasse Jeugd A 8 

Tweede klasse 9 Standaardklasse Jeugd B 5 

Derde klasse en lager 8 Standaardklasse Jeugd C 2 

  CMV6-niveau 1 

 

Verenigingsresultaten van de afgelopen twee jaar 
De resultaten van de afgelopen 2 jaren worden als volgt beoordeeld: 

▪ Een team dat de halve finale dag bereikt krijgt 20 punten. 

▪ Een team, dat de finaledag bereikt krijgt 30 punten + de punten behorende bij de Jaap 

van Kasteeltrofee. 
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▪ De punten van de afgelopen 2 jaar tellen mee bij de totaalscore, waarbij de punten van 

het afgelopen jaar (P-1) 2x meetellen en die van 2 jaar geleden 1x meetellen (P-2). 

▪ Teamscores van 20 punten of lager worden buiten beschouwing gelaten. (d.w.z. het 

behalen van alleen een plaats in de halve finale 2 jaar geleden telt niet mee). 

▪ De punten van de naastgelegen lagere categorie worden meegeteld in de totaalscore 

(dus bij JA tellen ook de punten van JB mee (C-1), respectievelijk (C-2). 

 

De plaatsing geschiedt in volgorde van de plaatsingslijst. Ook wordt deze lijst gebruikt voor de 

indeling van de halve finale/finale, in geval er sprake is van calamiteiten (b.v. weeralarm) en 

de voorronde en/of halve finale (gedeeltelijk) geen doorgang kan vinden. Bij het (gedeeltelijk) 

niet doorgaan van de voorronde resp. de halve finale worden de geplaatste teams uit de 

poules, die niet konden worden gespeeld, overgeheveld naar de halve finale resp. de finale. 

Indeling en poulesysteem 

Voorronde 

De voorronde wordt gespeeld in poules van 4, 5 of 6 teams.  

De indeling vindt zodanig plaats, dat de hoogstgeplaatste teams van de plaatsingslijst zich 

kunnen kwalificeren voor de halve finale (aantal teams: zie hierboven). 

Bij het publiceren van het programma van de voorronde maakt de Organisator de wijze van 

plaatsing voor de halve finale bekend. 

Bij de voorronde worden de teams zo veel mogelijk in de eigen Regio ingedeeld. Om te 

voorkomen dat potentieel sterke teams elkaar in de voorronde voortijdig uitschakelen, kan 

de Organisator hiervan afwijken. 

Wanneer de inschrijving in een categorie lager is dan het aantal (x anderhalf) van de in de 

halve finale deelnemende teams, plaatsen de teams zich automatisch voor de halve finale. 

Halve finale 

Bij Jeugd A en B bestaan de poules uit 5 teams, bij Jeugd C en CMV6 uit 4 teams. 

Bij Meisjes A en B plaatsen de beide winnaars van de kruisfinales tussen de op de plaatsen 1 

en 2 in de poules geëindigde teams zich voor de finale. 

Bij Jongens A en B plaatsen de op plaats 1 in de poules geëindigde teams zich rechtstreeks 

voor de finale. De op de plaatsen 2 en 3 in de poules geëindigde teams spelen een kruisfinale, 

waarvan de winnaars zich voor de finale plaatsen. 

Bij meisjes C en CMV6 plaatsen de winnaars van de kruisfinales tussen de op de plaatsen 1 en 

2 in de poules geëindigde teams zich voor de finale.  
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Bij jongens C en CMV6 plaatsen de poulewinnaars zich rechtstreeks voor de finale. De op de 

plaatsen 2 en 3 geëindigde teams spelen een kruisfinale, waarvan de winnaars zich voor de 

finale plaatsen. 

De poule-indeling geschiedt op basis van de plaatsingslijst en de resultaten van de voorronde, 

waarbij: 

• de van de voorronde vrijgestelde teams gelijkelijk over de poules worden verdeeld; 

• poulewinnaars uit de voorronde gelijkelijk over de poules worden verdeeld; 

• teams, die in de voorronde tegen elkaar hebben gespeeld, zo mogelijk niet in dezelfde 

poule worden ingedeeld. 

Finale 

In alle categorieën bestaat de finale uit 2 poules van 4 teams. 

De op de plaatsen 1 en 2 in de poules geëindigde teams spelen een kruisfinale. De winnaars 

van de kruisfinales spelen voor de plaatsen 1 en 2, de verliezers voor de plaatsen 3 en 4. 

De poule-indeling geschiedt op basis van de plaatsingslijst en de resultaten van de halve 

finale, waarbij: 

• teams, die in de halve finale of in de voorronde tegen elkaar hebben gespeeld, zo 

mogelijk niet in dezelfde poule worden ingedeeld. Indien 3 teams uit 1 halve finale 

poule zich hebben geplaatst voor de finale, dan worden de nrs. 1 en 2 uit de 

betreffende halve finale poule niet ingedeeld in dezelfde finale poule. 

 

Berekening eindstand in de poules 

De berekening van de eindstand in de poules is als volgt: 

1. Elke gewonnen set levert 1 punt op. 

2.  Bij een gelijk aantal punten in de poule beslist achtereenvolgens: 

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

- 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; 

- het quotiënt van het aantal behaalde punten vóór en tegen in alle wedstrijden. 

3. Is het resultaat hierna nog gelijk, dan wordt een beslissende set gespeeld, conform de 

 spelregels die gelden voor een vijfde set. 
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Jaap van Kasteel Trofee 

De Jaap van Kasteel Trofee wordt jaarlijks overhandigd aan de vereniging, die overall met de 

deelnemende teams het beste presteert in de finale. 

De puntentelling voor deze trofee is per categorie: 

1e plaats 30 punten 

2e plaats  20 punten 

3e plaats 15 punten 

4e plaats 10 punten 

5e en 6e plaats 6 punten 

7e en 8e plaats 3 punten 

Bij een gelijke stand beslist achtereenvolgens: 

• het meeste aantal eerste plaatsen; 

• het meeste aantal tweede plaatsen enz.; 

• het quotiënt van het aantal gewonnen sets gedeeld door het aantal verloren sets in 

alle wedstrijden op de finaledag. 

Terugtrekking 

De vereniging van een team, dat zich na de sluitingsdatum voor inschrijving of tijdens het 

kampioenschap terugtrekt, wordt een sanctie van de 2e categorie opgelegd of gelijk aan het 

inschrijfgeld van de te spelen ronde. Indien deze terugtrekking plaatsvindt na het spelen van 

de voorronde, kan de Organisator een team van dezelfde categorie van die vereniging 

uitsluiten van deelname aan de eerstvolgende Nationale Open Jeugdkampioenschappen. 

 

 


