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Van de organisatie 

Om het kwalificatietoernooi in goede banen te leiden, zijn de belangrijkste zaken  op een rijtje  

gezet. 

Hieronder vinden jullie de gedragscode, aandachtspunten, deelname en reglement voor het 

kwalificatietoernooien. 

 

 

 

Gedragscode 

 

Om deze dag soepel te laten verlopen, vragen wij u goede notie te nemen van de nu volgende 

gedragscode en aandachtspunten. 

 

1. Teams kleden zich om in de voor hen toegewezen kleedkamers. Dit geldt ook voor het 

omwisselen van de wedstrijdkleding en inspeelkleding. 

2. Tijdens de wedstrijden mogen uitsluitend de spelende teams in de zaal aanwezig zijn. 

Onder een team verstaan we de spelers, de wisselspelers, de coach, de assistent coach en de 

toegestane begeleiders, te weten de verzorger of de dokter. 

Toeschouwers en niet spelende teams nemen altijd op de tribune plaats. 

3. Wanneer een veld vrij is mag daarop niet eerder worden ingespeeld dan na een teken van de 

wedstrijdleiding. Het is heel storend als spelers inslaan, terwijl daarnaast een wedstrijd wordt 

gespeeld. 

4. In de sporthal en in de kleedkamers is het VERBODEN TE ROKEN. 

Dranken en consumpties mogen niet in de zaal worden meegenomen. De aanvoerder en de 

coach zorgen ervoor dat tijdens het wisselen van de speelhelften geen rommel achter/onder 

de spelersbanken blijft liggen (in de zaal en kleedkamers).  

De Nevobo wil een volgende keer deze hal weer kunnen huren. Zorg er daarom voor dat de 

kleedkamers en de spelersbanken in de speelhal “netjes” worden achtergelaten. Gebruik de 

afvalbakken die geplaatst zijn. De organisatie kan zo nodig teams belasten met het 

schoonmaken van de kleedkamer alvorens de spelerskaarten na afloop aan de coach te 

overhandigen. 

5. Laat geen waardevolle spullen in de kleedkamer achter.  

De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van waardevolle 

voorwerpen. 

(Maak van je sportdag geen stropdag!) 
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Aandachtpunten 

1. Deelnemende verenigingen leveren een of meerdere scheidsrechters. Deze 

scheidsrechter(s) word(t/en) op verenigingsnaam aangewezen. Er wordt geprobeerd om 

bij het aanwijzen van de scheidsrechters rekening te houden met het aantal deelnemende 

teams van een vereniging, de reisafstanden, en de plaatsen waar de deelnemende teams 

van de vereniging spelen.  

2. Het eerstgenoemde team is verantwoordelijk voor een teller. 

3. Het eerstgenoemde team is verantwoordelijk voor de wedstrijdbal. 

4. Bij aanmelding van het team bij de wedstrijdleiding moeten de spelerspassen direct 

ingeleverd worden. Tevens kan het eerste wedstrijdformulier ingevuld worden. 

5. Het is zowel bij de jongens als bij de meisjes toegestaan om met maximaal 2 

dispensatiespelers te spelen. Een meisjesteam met dispensatie kan zich niet plaatsen 

voor de Hoofdklasse meisjes en speelt alleen om plekken in de 1e klasse meisjes. 

6. Het is niet toegestaan om met jongens in een meisjesteam te spelen. 

7. Vergeet niet, voordat u weer naar huis gaat, de spelerskaarten op te halen bij de 

wedstrijdleiding. Deze kan ertoe overgaan deze spelerspassen aan u terug te geven nadat 

de gebruikte kleedkamers op netheid zijn gecontroleerd. 

8. Het kan voorkomen dat er onbedoeld schade aan de sporthal wordt aangericht. Meld dit 

dan direct nadat de schade is veroorzaakt bij de wedstrijdleiding. Het doorgeven van de 

naam van de veroorzaker wordt zeer op prijs gesteld, zodat de WA-verzekering van de 

betrokkene ingeschakeld kan worden. 

9. Mocht een team dat zich opgegeven heeft voor het kwalificatietoernooi zich terugtrekken 

na uitkomen van het programma wordt het team in de 2e klasse ingedeeld. 

10. Mocht een team dat zich geplaatst heeft voor de hoofdklasse dan wel 1e klasse zich na de 

plaatsing terugtrekken dan zal dit team ingedeeld worden in de 2e klasse. 

11. De inschrijfkosten voor het kwalificatietoernooi zijn 25 euro.  

12. Bij het terugtrekken van een team vanaf 10 dagen voor het kwalificatietoernooi of na 

uitkomst van het programma of bij het niet op komen dagen van het team worden de 

inschrijfkosten alsnog in rekening gebracht en wordt er daarnaast een sanctie van 50 

euro opgelegd conform Publicatie 3.11. 

13. Bij het terugtrekken van een team vanaf 10 dagen voor het kwalificatietoernooi of na 

uitkomst van het programma of bij het niet op komen dagen van het team, dient er nog 

wel een scheidsrechter geleverd te worden. 

14. Bij het niet leveren of niet op komen dagen van een scheidsrechter wordt er een sanctie 

van 50 euro per aanwijzing opgelegd conform reglement 3.1.11.17. Daarnaast wordt het 

team/worden de teams waarvoor de scheidsrechter fluit uitgesloten van deelname aan 

het kwalificatietoernooi Hoofdklasse van komend seizoen. 

15. Scheidsrechters kunnen geen kilometers declareren bij de Nevobo. 

16. Nieuwe leden hoeven niet voor de kwalificatietoernooien te worden aangemeld. Dit mag 

na 1 juli i.v.m. de nota die anders gestuurd zal worden voor het gehele afgelopen 

seizoen. 
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Deelname reguliere competitiewedstrijden seizoen 

2015/2016: 

In de reguliere competitie dienen alle spelers die mee hebben gedaan aan het 

kwalificatietoernooi minimaal 60% van het aantal wedstrijden van deze competitie in het 

betreffende team of een lager team uit te komen. 

Wedstrijdreglement 

 

1  Op dit kampioenschap zijn de volgende regels en reglementen van 

toepassing: 

 a. Wedstrijdreglement: 

2.0 Huishoudelijk reglement 

3.0 Wedstrijdreglement Volleybal Algemeen 

 b. Publicaties: 

3.3 Wedstrijdkalender en prioriteitenlijst 

 c. De officiële spelregels 2013-2016 

  Hieronder zijn de belangrijkste regels opgenomen 

2  De leeftijdsgrenzen zijn in het seizoen 2015-2016: 

Jeugd A geboren op of na 01-10-1997 

Jeugd B geboren op of na 01-10-1999 

Jeugd C geboren op of na 01-10-2001 

Dispensatieregeling: Het is zowel bij de jongens als bij de meisjes toegestaan om 

met maximaal 2 dispensatiespelers te spelen. Een meisjesteam met dispensatie kan 

zich niet plaatsen voor de Hoofdklasse meisjes en speelt alleen om plekken in de 1e 

klasse meisjes. 

3  Klasse  Teams Nethoogte Nethoogte 

    Jongens Meisjes 

A-jeugd Hoofdklasse * J/M 2,43 m  2,24 m  

B-jeugd Hoofdklasse * J/M 2,30 m 2,24 m  

C-jeugd Hoofdklasse */** J/M 2,15 m 2,15 m  
 

4  Klasse  Teams Veldgrootte 

      

A-jeugd Hoofdklasse * J/M 18x9 meter  

B-jeugd Hoofdklasse * J/M 18x9 meter  

C-jeugd Hoofdklasse */** J/M 18x9 meter  
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6 a. 

 

 

b. 

 

 

 

 

Een speler heeft recht op deelname aan een wedstrijd indien: 

hij is geregistreerd als speelgerechtigd lid conform artikel 2.3.3. van het 

Huishoudelijk Reglement en hij tot de betreffende leeftijdscategorie behoort; 

hij op het wedstrijdformulier wordt vermeld als speler van het team; 

hij een geldige spelerskaart kan tonen of bij het ontbreken daarvan zijn identiteit kan 

aantonen met een wettelijk identiteitsbewijs (paspoort/ID of rijbewijs) 

7  De teamleiders moeten zich ten minste 30 minuten voor aanvang van hun eerste 

wedstrijd melden bij de wedstrijdleiding en de spelerskaarten en het door de Nevobo 

goedgekeurde teamopgaveformulier daar afgeven.  

Na het spelen van de laatste wedstrijd kunnen de spelerskaarten opgehaald worden. 

Eventueel na controle op netheid van de kleedkamer(s). 

Als een team te laat is met aanmelden worden ze daar op aangesproken, maar het 

heeft pas gevolgen als ze te laat bij de wedstrijd zijn. Zie punt 8. 

8  Teams dienen 15 min. voor aanvang van de wedstrijden in de zaal aanwezig te zijn. 

Indien een team te laat aanwezig is bij een wedstrijd (na officiële aanvangstijd) wordt 

de 1e set verloren met 25-0 en wordt (indien van toepassing) alleen de 2e set nog 

gespeeld. Als het team 10 minuten na aanvang van de wedstrijd nog niet aanwezig is 

wordt de wedstrijd als verloren beschouwd. Indien een team niet op komt dagen 

worden alle te spelen wedstrijden van dat team, voor dat team als verloren 

beschouwd. Het team eindigt in de poules als laatste. Mocht deze plek toch recht 

geven op het doorspelen op het toernooi worden ook volgende wedstrijden als 

verloren beschouwd voor dit team.  

Bij het terugtrekken van een team vanaf 10 dagen voor het kwalificatietoernooi of na 

uitkomst van het programma of bij het niet op komen dagen van het team worden de 

inschrijfkosten alsnog in rekening gebracht en wordt er daarnaast een sanctie van 50 

euro opgelegd conform Publicatie 3.11. 

 

Voor de scheidsrechters geldt dat als deze te laat is deze nogmaals gesommeerd 

wordt naar de wedstrijd te gaan. Is de scheidsrechter 10 minuten na het officiële 

aanvangstijdstip nog steeds niet aanwezig of komt deze niet opdagen wordt er een 

sanctie van 50 euro per aanwijzing opgelegd conform reglement 3.1.11.17.  

9  De teams moeten conform de spelregels uniform gekleed zijn. De shirtjes dienen bij 

voorkeur voorzien te zijn van borst- en rugnummers.  

10  Het eerstgenoemde team in het wedstrijdschema zorgt voor een goedgekeurde en in 

goede staat verkerende wedstrijdbal en voor een teller. 

De teams zorgen zelf voor inspeelballen. 

11  Voor elke wedstrijd wordt een nieuw wedstrijdformulier gebruikt. Voorafgaand aan de 

eerst te spelen wedstrijd dient het formulier volledig ingevuld te worden. Bij het 

invullen van het wedstrijdformulier voorafgaand aan de volgende wedstrijden volstaat 

het invullen van de rugnummers. 
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12 a. 

 

 

 

 

 

b. 

 

 

Ieder team heeft bij zijn eerst te spelen wedstrijd recht op maximaal 10 minuten 

inspeeltijd inclusief warming-up. Bij elke volgende wedstrijd heeft elk team recht op 5 

minuten inspeeltijd inclusief warming-up. Deze inspeeltijd gaat in op het moment dat 

de wedstrijdleiding heeft aangegeven dat met het inspelen begonnen mag worden. 

De rest van de warming-up zonder bal kan worden gedaan in de gangen. Alleen in 

zeer dringende gevallen kan de wedstrijdleiding besluiten de inspeeltijd in te korten. 

Als teams/scheidsrechters zich niet houden aan de 5 minuten inspeeltijd kan de 

wedstrijdleiding beslissen de 1e set in te korten en op een gelijk stand later in de set 

te laten starten (bijv. 5-5) 

13  Hoeveel sets er in poulewedstrijden, kruisfinales etc. gespeeld worden is beschreven 

in de aan de teams verstuurde wedstrijdschema’s. 

14  

 

Indien twee of meer teams gelijk eindigen in de competitie, zal de beslissing over  
iedere plaats die van belang kan zijn, worden verkregen door: 

1. het quotiënt van het aantal gewonnen en verloren sets.  

Indien dan twee of meer teams nog steeds gelijk eindigen: 
2.  het quotiënt van het behaalde aantal punten vóór en tegen in alle 

wedstrijden. 

Indien er nog steeds teams gelijk eindigen: 
3. dan wordt de rangvolgorde bepaald door het resultaat van de 

wedstrijden onderling: 
a. het team met de meeste wedstrijdpunten, eindigt hoger; 

Indien er nog steeds twee of meer teams gelijk eindigen: 
b. het team met het beste setgemiddelde (quotiënt van het aantal 

gewonnen en verloren sets), eindigt hoger; 

Indien het setgemiddelde gelijk is: 
c. eindigt het team met het beste puntengemiddelde (quotiënt van 

bepaalde aantal punten vóór en tegen), hoger; 

Indien het puntengemiddelde ook nog gelijk is: 
d. eindigt het team, waarvan het quotiënt van de gewonnen en verloren 

punten in de onderlinge wedstrijden opgeteld het hoogst is, hoger in 
de rangschikking. 

 

Indien dan nog steeds teams gelijk eindigen, wordt een beslissingswedstrijd van 1 set  

tm 15 punten met 2 punten verschil gespeeld.                  

 


