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Wedstrijdprogramma jeugd ABC kwart finale t/m Finale regiobekertoernooi Oost, zie pagina 3 t/m 8. 

De loting voor het speelschema jeugd ABC vanaf de 3e ronde tot en met de Finale heeft eerder plaatsgevonden. De wedstrijden in de achtste finale 

ronde zijn gespeeld. Het wedstrijdprogramma voor de kwart finale wedstrijden zijn bekend. Zie de speelschema’s meisjes en jongens op pagina 3 

t/m 8. 

De teams die in het speelschema bovenaan per wedstrijdcode vermeld zijn hebben het recht op de thuiswedstrijd. Zie ook de planningregels. 

 

Bijzonderheden 

Jongens A: De twee ingeschreven teams zijn direct geplaatst voor de finale. 

Jongens C: De vier ingeschreven teams spelen vanaf de halve finale. Het inplannen van de halve finale wedstrijden is nu al mogelijk. 

 

Scheidsrechters 

Voor de jeugd bekerwedstrijden geldt dat tot en met de halve finale de thuisvereniging de scheidsrechter aanwijst. 

 

Speeldata: 

Op het moment dat een team de bekerwedstrijd moet afmelden om welke reden dan ook en de wedstrijd kan daardoor niet op de uiterste 

speeldatum per speelronde gespeeld worden, dan wordt de wedstrijd verloren verklaard en is het andere team door naar de volgende ronde. 

• 1/4 Finale  : Uiterste speeldatum 25 februari 2023. Vaststellen speeldatum uiterlijk 18 februari 2023. 

• Halve Finale : Uiterste speeldatum 25 maart 2023. Vaststellen speeldatum uiterlijk 18 maart 2023. 

• Finale  : Zaterdag 22 april 2023. Bij de organiserende vereniging VIPS Bardot in Enschede. Totaal 8 finale wedstrijden (incl. jeugd) 
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De planningregels 

• Per speelronde worden de wedstrijden door middel van loting vastgesteld. Het speelschema tot en met de finale is nu bekend. 

• Het team dat in een lagere klasse speelt in de reguliere competitie krijgt het recht van de thuiswedstrijd. 

• Bij gelijke klasse wordt door loting bepaald welk team het thuisrecht heeft. 

• De thuisspelende vereniging is verantwoordelijk voor het inhuren van de zaal en verzorgen tot en met de 2e ronde van een scheidsrechter. Voor 

de jeugdbekerwedstrijden geldt dat tot en met de halve finale de thuisvereniging de scheidsrechter aanwijst. 

• De bekerwedstrijden staan direct na publicatie op “nog vast te stellen”. 

• De thuisspelende vereniging maakt een keuze voor een speeldatum (minimaal twee) en legt dit voor aan de tegenstander voor akkoord. 

Probeer bij het plannen rekening te houden met de tegenstander. Issues als reisafstand, aanvangstijd en speeldag/-avond zijn van grote invloed 

op de (on)mogelijkheden. 

• Ook de bekerwedstrijden kunnen via het wedstrijdwijzigingssysteem op nevobo.nl door de wedstrijdsecretaris worden geregistreerd. 

• Zorg ervoor dat dit tijdig wordt uitgevoerd zodat de speeldatum binnen de per speelronde genoemde speeldata is geregeld. 

• Er mag geen bekerwedstrijd worden gepland als op dezelfde dag een competitiewedstrijd op het wedstrijdprogramma staat. 

• De bekerwedstrijden worden gespeeld volgens het systeem best of five.  

• Tijdens de wedstrijden wordt er gebruik gemaakt van het DWF. 

 

Overige bekerinformatie 

Meer informatie is te vinden in het bekerreglement klik hier.  

Op de pagina van de regionale beker op nevobo.nl zijn de overzichten per bekerspeelronde te raadplegen, kies onderaan voor het tabblad Regio 

Oost. 

 

 

https://www.nevobo.nl/cms/download/6516/Bekerreglement%20regio%20oost.pdf
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/nationale-en-regionale-beker/
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