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Publicatie P 3.3 Regio Noord 
wedstrijdkalender en prioriteitenlijst 2023-2024 
 
Wedstrijdreglement art.  3.0.2.8  

Jaarlijks, vóór 1 april, publiceren de in het Wedstrijdreglement genoemde Organisatoren van de competitie de bij de wedstrijdkalender 

behorende prioriteitenlijst. Indien voor een team meer dan één wedstrijd op dezelfde dag is gepland, wordt de hoger geplaatste wedstrijd in de 

prioriteitenlijst gespeeld en zal, op tijdig verzoek, voor de andere wedstrijd uitstel worden verleend. 

WR artikel 3.1.7.3  
Vóór 1 april stelt de Organisator de wedstrijdkalender van het nieuwe seizoen vast. Een team speelt in principe één competitiewedstrijd per 

week. De Organisator heeft het recht hiervan af te wijken. 

Prioriteitenlijst  

Indien voor een team meer dan één wedstrijd op dezelfde dag is gepland, wordt de hoger geplaatste wedstrijd in onderstaande lijst gespeeld en 

zal op verzoek voor de andere wedstrijden uitstel worden verleend. 

1. Wedstrijden Europese Toernooien (CEV) 

2. Nationaal bekertoernooi (ronde in toernooivorm / centrale speelhal) 

3. Wedstrijden Kampioen en degradatie poule en Play-off 

4. Wedstrijden Eredivisie en Topdivisie 

5. Nationaal bekertoernooi (ronde met 1 wedstrijd per dag) 

6. Overige wedstrijden nationale competitie 

7. Regionale bekertoernooien (ronde in toernooivorm / centrale speelhal) 

8. Wedstrijden regionale competities 

9. Regionale bekertoernooien (ronde met 1 wedstrijd per dag) 
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ma. 28-08-2023 za. 02-09-2023

ma. 04-09-2023 za. 09-09-2023

ma. 11-09-2023 za. 16-09-2023

ma. 18-09-2023 za. 23-09-2023 1

ma. 25-09-2023 za. 30-09-2023 2

ma. 02-10-2023 za. 07-10-2023 3

ma. 09-10-2023 za. 14-10-2023 4

ma. 16-10-2023 za. 21-10-2023 5 Herfstvakantie Midden/Zuid

ma. 23-10-2023 za. 28-10-2023 reserve Herfstvakantie Noord

ma. 30-10-2023 za. 04-11-2023 6

ma. 06-11-2023 za. 11-11-2023 7

ma. 13-11-2023 za. 18-11-2023 8

ma. 20-11-2023 za. 25-11-2023 9

ma. 27-11-2023 za. 02-12-2023 reserve

ma. 04-12-2023 za. 09-12-2023 10

ma. 11-12-2023 za. 16-12-2023 11

ma. 18-12-2023 za. 23-12-2023 reserve* * ** Alleen reserve jaarcompetities

ma. 25-12-2023 za. 30-12-2023 Kerstvakantie

ma. 01-01-2024 za. 06-01-2024 Kerstvakantie NOJK voorronde

ma. 08-01-2024 za. 13-01-2024 12

ma. 15-01-2024 za. 20-01-2024 13

ma. 22-01-2024 za. 27-01-2024 14

ma. 29-01-2024 za. 03-02-2024 15

ma. 05-02-2024 za. 10-02-2024 16a Carnaval

ma. 12-02-2024 za. 17-02-2024 reserve Voorjaarsvakantie Zuid NOJK 1/2 finale

ma. 19-02-2024 za. 24-02-2024 reserve/16b Voorjaarsvakantie Midden/Noord

ma. 26-02-2024 za. 02-03-2024 17

ma. 04-03-2024 za. 09-03-2024 18

ma. 11-03-2024 za. 16-03-2024 19

ma. 18-03-2024 za. 23-03-2024 20

ma. 25-03-2024 za. 30-03-2024 reserve Paasweekend NOJK Finale

ma. 01-04-2024 za. 06-04-2024 21

ma. 08-04-2024 za. 13-04-2024 22

ma. 15-04-2024 za. 20-04-2024 PD PD wedstrijden zaterdag 20-4

ma. 22-04-2024 za. 27-04-2024 Koningsdag

ma. 29-04-2024 za. 04-05-2024 Meivakantie

ma. 06-05-2024 za. 11-05-2024 Bekerfinale 11-5 Hemelvaart 9-5

ma. 13-05-2024 za. 18-05-2024 Pinksterweekend

ma. 20-05-2024 za. 25-05-2024 NGJK

ma. 27-05-2024 za. 01-06-2024 NK Recreanten
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Data van de thuiswedstrijden per speelletter   
Indien bij het inhuren van de hal een speeldag niet verkregen kan worden, is het advies hiervoor in de plaats één of meerdere  dagen 

in een reserveweek in te huren.  Heeft je vereniging nationale én regionale teams zorg er dan voor dat je beide opgaves op elkaar 

afstemt. Als je elke week de hal tot je beschikking hebt zijn er andere mogelijkheden. Je geeft dan bij de opgave aan welke t eams in 

de ene en welke teams in de andere week moeten spelen. Wil je graag de hele vereniging op dezelfde thuisdagen laten spelen, geef 

ook dit duidelijk aan. Wij zorgen dan dat ze op dezelfde letter worden ingedeeld. Hieronder staan de zaterdagen genoemd, maar  

speel je op een doordeweekse avond dan geldt de datum in de week ervoor(b.v. za 2-10 is dan do 30-9). 

 

 
 
*Ronde 5 wordt in regio Noord ingepland van ma 16-10 t/m za 21-10, Nationaal (2e t/m Topdivisie) gebruikt voor ronde 5 ma 23-10 t/m za 28-10. 

A za 07-10 za 21-10* za 11-11 za 25-11 za 16-12 za 13-01 za 27-01 za 10-02 za 09-03 za 23-03 za 13-04

B za 23-09 za 07-10 za 21-10* za 11-11 za 25-11 za 13-01 za 27-01 za 10-02 za 09-03 za 23-03 za 06-04

C za 23-09 za 07-10 za 21-10* za 11-11 za 09-12 za 13-01 za 27-01 za 10-02 za 09-03 za 16-03 za 06-04

D za 23-09 za 07-10 za 21-10* za 18-11 za 09-12 za 13-01 za 27-01 za 10-02 za 02-03 za 16-03 za 06-04

E za 23-09 za 07-10 za 04-11 za 18-11 za 09-12 za 13-01 za 27-01 za 03-02 za 02-03 za 16-03 za 06-04

F za 23-09 za 30-09 za 14-10 za 04-11 za 18-11 za 09-12 za 20-01 za 03-02 za 02-03 za 16-03 za 06-04

G za 30-09 za 14-10 za 04-11 za 18-11 za 09-12 za 16-12 za 20-01 za 03-02 za 02-03 za 16-03 za 13-04

H za 30-09 za 14-10 za 04-11 za 18-11 za 25-11 za 16-12 za 20-01 za 03-02 za 02-03 za 23-03 za 13-04

I za 30-09 za 14-10 za 04-11 za 11-11 za 25-11 za 16-12 za 20-01 za 03-02 za 09-03 za 23-03 za 13-04

J za 30-09 za 14-10 za 21-10* za 11-11 za 25-11 za 16-12 za 20-01 za 10-02 za 09-03 za 23-03 za 13-04

K za 30-09 za 07-10 za 21-10* za 11-11 za 25-11 za 16-12 za 27-01 za 10-02 za 09-03 za 23-03 za 13-04

L za 23-09 za 14-10 za 04-11 za 18-11 za 09-12 za 13-01 za 20-01 za 03-02 za 02-03 za 16-03 za 06-04
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