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Regio Zuid - Publicatie 3.2 
Bekertoernooi – wedstrijdschema 2023-2024 
 

WR artikel 3.1.7.1 
De Organisator publiceert vóór 1 april 

- Het systeem waarmee het komende toernooi wordt gespeeld: 
- Het aantal teams per speelronde: 
- Welke teams aan de volgende ronde deelnemen. 

 
 Datum vaststelling:  1 april 2023 
  Door: Wedstrijdwezen Zuid    
 Datum inwerkingtreding: 22 april 2023 

 

Bekeropzet 
De regiobeker kent een zaterdag- en een zondag versie met een afsluitende finale op een 

zaterdag. De regiobeker kent de volgende dertien categorieën 

• Dames categorie DA – deelname door de hoogst spelende teams van verenigingen, 

uitkomend in de Derde divisie en Promotieklasse. 

• Heren categorie HA – deelname door de hoogst spelende teams van verenigingen, 

uitkomend in de Derde divisie en Promotieklasse. 

• Dames categorie DB – deelname door de hoogst spelende teams van verenigingen, 

uitkomend in de 1e, 2e ,3e en 4e klasse. 

• Heren categorie HB – deelname door de hoogst spelende teams van verenigingen, 

uitkomend in de 1e, 2e ,3e en 4e klasse. 

• Dames, Heren en Mix recreanten – deelname door teams die deelnemen aan 

recreantencompetities 

• Meisjes categorie MA – op 30 september van het seizoen niet ouder dan 17 jaar(30-09-

2005) 

• Jongens categorie JA   - op 30 september van het seizoen niet ouder dan 17 jaar(30-09-

2005) 

• Meisjes categorie MB  - op 30 september van het seizoen niet ouder dan 15 jaar(30-09-

2007) 

• Jongens categorie JB    - op 30 september van het seizoen niet ouder dan 15 jaar(30-09-

2007) 

• Meisjes categorie MC  - op 30 september van het seizoen niet ouder dan 13 jaar(30-09-

2009) 

• Jongens categorie JC    - op 30 september van het seizoen niet ouder dan 13 jaar(30-09-

2009) 
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De nethoogten zijn 
Dames   2.24m     Heren   2.43m 

Mix   2.35m 

Meisjes categorie A 2.24m     Jongens categorie A 2.43m 

Meisjes categorie B 2.24m     Jongens categorie B 2.30m 

Meisjes categorie C 2.15m     Jongens categorie C 2.15m 

 

De categorie C-jeugd wedstrijden worden gespeeld conform de Nationale 

Kampioenschappen, dus op een veld van 9x18 meter, niet doordraaien na 3 punten met 

dezelfde serveerder; en een sprongservice is toegestaan. 

 

Bekerwedstrijden vallen niet onder de invallersbepalingen, indien men gerechtigd is deel te 

nemen tellen deze wedstrijden niet mee als invalbeurt voor de competitie. 

 Wedstrijdsysteem – Zaterdag -  categorie DA-HA en DB-HB 

Ronde Datum Aantal teams Beschrijving 

1e ronde  21 oktober 2023 inschrijving Afhankelijk van het aantal inschrijvingen 
wordt er knock-out en/of in poules (2 
sets) gespeeld 

¼ finale 02 december 2023  Afhankelijk van het aantal inschrijvingen 
wordt er knock-out en/of in poules (2 
sets) gespeeld 

½ finale 10 februari 2024  Afhankelijk van het aantal inschrijvingen 
wordt er knock-out en/of in poules (2 
sets) gespeeld 

Finale 11 mei 2024  Deelname: winnaars zaterdag -zondag  

 

Wedstrijdsysteem – Zondag -  categorie DA-HA en DB-HB 

Ronde Datum Aantal teams Beschrijving 

1e ronde 29 oktober 2023 inschrijving Afhankelijk van het aantal inschrijvingen 
wordt er knock-out en/of in poules (2 
sets) gespeeld 

¼ finale 10 december 2023  Afhankelijk van het aantal inschrijvingen 
wordt er knock-out en/of in poules (2 
sets) gespeeld 

½ finale 10 maart 2024  Afhankelijk van het aantal inschrijvingen 
wordt er knock-out en/of in poules (2 
sets) gespeeld 

Finale 11 mei 2024  Deelname: winnaars zaterdag -zondag 
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Wedstrijdsysteem – Zaterdag -  categorie JA-MA, JB-MB, JC-MC 

Ronde Datum Aantal teams Beschrijving 

1e ronde  21 oktober 2023 inschrijving Afhankelijk van het aantal inschrijvingen 
wordt er knock-out en/of in poules (2 
sets) gespeeld 

¼ finale 02 december 2023  Afhankelijk van het aantal inschrijvingen 
wordt er knock-out en/of in poules (2 
sets) gespeeld 

½ finale 10 februari 2024  Afhankelijk van het aantal inschrijvingen 
wordt er knock-out en/of in poules (2 
sets) gespeeld 

Finale 11 mei 2024  Deelname: winnaars zaterdag -zondag  

 

Wedstrijdsysteem – Zondag -  categorie JA-MA, JB-MB, JC-MC 

Ronde Datum Aantal teams Beschrijving 

1e ronde 29 oktober 2023 inschrijving Afhankelijk van het aantal inschrijvingen 
wordt er knock-out en/of in poules (2 
sets) gespeeld 

¼ finale 10 december 2023  Afhankelijk van het aantal inschrijvingen 
wordt er knock-out en/of in poules (2 
sets) gespeeld 

½ finale 10 maart 2024  Afhankelijk van het aantal inschrijvingen 
wordt er knock-out en/of in poules (2 
sets) gespeeld 

Finale 11 mei 2024  Deelname: winnaars zaterdag -zondag 

 
Voor de totstandkoming van de door de Organisator gewenste (en na de inschrijving aan de 
verenigingen bekend gemaakte) piramide, worden in de eerste te spelen ronde (en indien 
nodig ook in daarna volgende ronden) bij de dames en de heren (zowel categorie A als 
categorie B) dát team/dié teams vrijgesteld die volgens de competitie-standenlijst, op het 
moment van planning van dié ronde door de Organisator (evt. indien noodzakelijk het 
seizoen daarvoor), het hoogst zijn geklasseerd. 
Bij de jeugdcategorieën vindt die vrijstelling plaats op basis van de bekerresultaten van het 
voorgaande seizoen in de desbetreffende categorie. 
 

Speelplaatsen 
Uitgangspunt is om te proberen de reisafstanden zoveel mogelijk te beperken. Bij de 
inschrijving worden de verenigingen gevraagd inzake beschikbaarstelling van de sporthal. 
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Speelzaal 
Alle ronden worden gespeeld in centrale hallen. De mogelijkheid is daarbij aanwezig dat er 
door (een) team(s) (een) wedstrijd(en) wordt (worden) gespeeld in een zaal, waarin tijdens 
de competitie de thuiswedstrijden worden gespeeld. 
 

Scheidsrechters 
Inschrijving is gekoppeld aan de beschikbaarheid van een scheidsrechter van de 
desbetreffende vereniging op minimaal het niveau van het(de) door die vereniging 
ingeschreven team(s) voor het fluiten van wedstrijden in het regiobekertoernooi. Indien 
verenigingen niet voldoen aan de gestelde leveringsplicht, zal de vereniging niet mogen 
deelnemen met het/de desbetreffende team(s). Er kan tot uitsluiting van de 
bekercompetitie, van het betreffende team worden overgegaan, indien niet aan de feitelijke 
verplichting van 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) 
 

Inschrijving bekertoernooi regio Zuid/Spelersopgave NOJK 
Omdat in de regio Zuid het is toegestaan om een jeugdteam op basis van de leeftijdsgrenzen 

in te schrijven (in plaats van overeenkomstig de spelersopgave van de competitieteams), is 

de indeling van spelers die deelnemen aan het regiobekertoernooi voor de jeugdklassen vaak 

overeenkomend met het NOJK team van diezelfde vereniging. 

Bij de NOJK is het toegestaan om vanuit meerdere verenigingen in één team te spelen. In het 

regiobekertoernooi is dit niet (meer) toegestaan; uitsluitend spelers die “spelend lid” zijn bij 

de vereniging die zich heeft ingeschreven mogen deelnemen aan het regiobekertoernooi van 

het betreffende (jeugd)team. 

 

Loting 
De wedstrijden worden middels loting bepaald waarbij de loting zodanig wordt gestuurd dat 
tot de 1/4 finales 2 verenigingen waarvan het hoogste team uitkomt in de Derde divisie 
(Categorie A) dan wel in de 1e klasse (Categorie B) elkaar niet (tenzij de inschrijving deze 
“sturing” niet mogelijk maakt) treffen. Bij de jeugdteams wordt ernaar gestreefd dat 2 teams 
elkaar voor de finales slechts éénmaal treffen (o.a. reisafstanden kunnen soms ertoe dwingen 
om hiervan af te wijken). 
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Bepaling rangorde 
Naast hetgeen is bepaald in het Wedstrijdreglement (Hoofdstuk 4 Volleybal Bekertoernooi) 
over de resultaten en standen gelden de volgende handelwijzen. 
 
Bepaling rangorde van teams die in 2 of meer verschillende poules op dezelfde plaats zijn 
geëindigd 
De rangorde wordt als volgt bepaald: 

1. Het quotiënt van het aantal gewonnen en verloren sets; 
Indien dan twee of meer teams gelijk eindigen: 
2. Het quotiënt van het behaalde aantal punten voor en tegen in alle (in de 

desbetreffende ronde) gespeelde wedstrijden; 
Indien er nog steeds teams gelijk eindigen: 
3. Beslist het lot. 

 
Bepaling rangorde van teams voor vrijstelling 
De rangorde wordt als volgt bepaald: 

1. De klasse waarin de desbetreffende teams in de reguliere competitie uitkomen (c.q. 
indien aan de orde in het seizoen voorafgaand uitkwamen); 

Indien dan twee of meer teams gelijk eindigen: 
2. Het quotiënt van het aantal gewonnen en verloren sets op het moment van planning 

door de Organisator (c.q. indien aan de orde volgens de eindstand van de reguliere 
competitie in het voorafgaande seizoen); 

Indien er nog steeds teams gelijk eindigen: 
3. Het quotiënt van het behaalde aantal punten voor en tegen op het moment van 

planning door de Organisator (c.q. indien aan de orde volgens de eindstand van de 
reguliere competitie in het voorafgaande seizoen); 

Indien er daarna nog steeds teams gelijk eindigen: 
4. Beslist het lot. 

 


