
 

 
  
Publicatie P3.14 CMV competitie Noord  1 

Publicatie CMV Regio Noord 

 

Inhoudsopgave 
Algemeen ................................................................................................................................... 2 

Communicatie ........................................................................................................................ 2 

CMV speelgebieden en competitieleiders.............................................................................. 2 

Speelwijze per speelgebied ........................................................................................................ 3 

Speelgebieden Sneek, ZWH en Heerenveen .......................................................................... 3 

Speelgebied Noord Friesland ................................................................................................. 4 

Clusters 1 t/m 8 ...................................................................................................................... 4 

Teamsamenstelling................................................................................................................. 5 

Facturatie ............................................................................................................................... 5 

 

  



 

 
  
Publicatie P3.14 CMV competitie Noord  2 

Algemeen 
De organisatie van CMV toernooien en competities in regio Noord kan per speelgebied 

afwijken. 

In deze publicatie zullen we per speelgebied de belangrijkste zaken op een rij zetten die voor 

het speelgebied van belang zijn. 

Communicatie 
• De organisator/competitieleider is verantwoordelijk voor de communicatie naar de 

deelnemende verenigingen.  

• De deelnemende verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van 

correcte contactgegevens. 

• De contactpersonen van de deelnemende verenigingen zijn verantwoordelijk voor alle 

communicatie naar de organisator/competitieleider betreffende de CMV 

competitie/toernooien (zoals het tijdig doorgeven van de uitslagen).  

• Alle informatie omtrent wedstrijden (wedstrijdschema’s, uitslagen, standenlijsten) zal 

daar waar mogelijk worden gepubliceerd op de Nevobo competitiewebsite. 

 

CMV speelgebieden en competitieleiders 
Wij kennen in regio Noord de volgende speelgebieden en contactpersonen: 

 
Sneek    Anne-Louw Huitema (ism Anja Speerstra en Foekje Visser) 
Heerenveen   Mirjam Blaakmeer 
Zuid West Hoek  Anne-Louw Huitema (ism Anja Speerstra en Foekje Visser) 

Noord Friesland  Regiokantoor 
Clusters 1 t/m 8  Regiokantoor 
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Speelwijze per speelgebied 
Bij de CMV competitie wordt er gespeeld volgens de spelregels van het CMV. 

 

De speelgebieden Sneek, ZWH en Heerenveen spelen in toernooivorm, waarbij op tijd wordt 

gespeeld. De organisatoren informeren hierover zelf de deelnemende verenigingen.  

 

Speelgebied Noord Friesland (voorheen Drachten en Middelsee) speelt ook in toernooivorm 

met een inschrijving per half jaar. Er wordt gespeeld op tijd en de planning wordt gemaakt 

door medewerkers op het regiokantoor. 

Programma, uitslagen en standen zijn zichtbaar op nevobo.nl en in de app. 

 

Clusters 1 t/m 8 spelen een half jaarlijkse competitie. De niveaus 1 t/m 3 spelen per wedstrijd 

1 set van 12 minuten en de niveaus 4 t/m 6 spelen per wedstrijd 2 sets van 12 minuten. Er 

worden per team meerdere wedstrijden op een dagdeel gespeeld.  

De planning wordt gemaakt door medewerkers op het regiokantoor, met hulp van 

vrijwilligers vanuit het speelgebied. Programma, uitslagen en standen zijn zichtbaar op 

nevobo.nl en in de app. 

 

Speelgebieden Sneek, ZWH en Heerenveen 
Speeldag en speelwijze 

Zaterdagochtend. De kalender wordt opgesteld door de betreffende contactpersoon. 

Inschrijving en planning 

Inschrijven gebeurt bij de betreffende contactpersoon en op nevobo.nl,  volgens afgesproken 

wijze. 

Inschrijven kan per toernooi.  

De planning wordt gemaakt door de contactpersoon en verstuurd naar verenigingen. 

 

Informatie over de wedstrijden en Organisatie per speeldag 

Volgens afspraken gemaakt in deze speelgebieden en bekend bij de contactpersonen.  
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Speelgebied Noord Friesland 

Speeldag en speelwijze 

Zaterdagochtend. De kalender wordt opgesteld door de betreffende contactpersoon. 

Inschrijving en planning 

Teams worden ingeschreven via nevobo.nl. Dit gebeurt 2 x per seizoen (tijdens het seizoen in 

overleg met regiokantoor) 

De planning wordt gemaakt door medewerkers regiokantoor en gepubliceerd via nevobo.nl. 

Informatie over de wedstrijden en Organisatie per speeldag 

Programma zichtbaar via nevobo.nl 

Wedstrijdbriefjes via regiokantoor - dagorganisatie 

Uitslagen via site. 

Publicatie uitslagen en standen via site/nevobo.nl 

 

Clusters 1 t/m 8 

Speeldag en speelwijze 

Zaterdagochtend en -middag. In half jaarlijkse competitie. 

Inschrijving en planning 

Teams worden ingeschreven via nevobo.nl. Dit gebeurt 2 x per seizoen (tijdens het seizoen in 

overleg met regiokantoor) 

De planning wordt gemaakt door medewerkers regiokantoor en gepubliceerd via nevobo.nl.  

Informatie over de wedstrijden en Organisatie per speeldag 

Programma zichtbaar via nevobo.nl 

Wedstrijdbriefjes via regiokantoor - dagorganisatie 

Uitslagen via site / opsturen naar regiokantoor. 

Publicatie uitslagen / standen via site/nevobo.nl 
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Teamsamenstelling 
Per seizoen dient in september en januari de teamsamenstelling te worden doorgegeven 

voor alle speelgebieden via www.nevobo.nl.  

In ieder team dienen minimaal 3 spelers te staan. 

Klik hier voor de handleiding voor het invullen van de teamsamenstelling, hierin staat tevens 

vermeld hoe de dispensatie voor spelers kan worden aangevraagd. De wedstrijdsecretaris 

CMV heeft hier de rechten voor. 

Facturatie 
Alle speelgebieden ontvangen 2x per seizoen een factuur. 

Kijk voor de hoogte van de teamgelden bij Publicatie 3.1 van de reglementen. 

 

http://www.nevobo.nl/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/handleidingen/
https://www.nevobo.nl/cms/download/7115/P3.1%20inschrijfgelden%20competitie%20en%20beker%202021-2022_Noord.pdf
https://www.nevobo.nl/cms/download/7115/P3.1%20inschrijfgelden%20competitie%20en%20beker%202021-2022_Noord.pdf

