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Bindende Richtlijnen regio Zuid-Oost
Vastgesteld door de regioraadsvergadering op 10 mei 2007 en daarna gewijzigd/aangevuld
door de regioraad op 9 augustus 2007, op 15 mei 2008, op 7 mei 2009 en 3 juni 2010.
Indien in de bindende richtlijnen, ondanks alle zorg die besteed is aan de samenstelling,
teksten staan die strijdig zijn met de statuten en reglementen van de Nevobo (landelijk en van
regio Zuid-Oost), dan prevaleert de tekst van die statuten en/of reglementen.
Calamiteit
Of sprake is/was van een calamiteit (bijvoorbeeld inzake de weersomstandigheden) wordt
door de RSC een beslissing genomen. Dit zou kunnen leiden tot een besluit van de RSC dat
een wedstrijd, die niet werd gespeeld, zonder maatregelen opnieuw wordt vastgesteld.
Voorwaarde hiervoor is in ieder geval dat op het tijdstip van de (vermeende) calamiteit door
de desbetreffende vereniging de calamiteit is gemeld bij de calamiteitentelefoon van de regio
Zuid-Oost en dat op de eerste werkdag daarna een schriftelijke melding en verklaring van de
vereniging aanwezig is op het regiokantoor (schriftelijk of per email).

Slechte weersomstandigheden
Bij slechte weersomstandigheden wordt de volgende algemene richtlijn gehanteerd. Zolang het
openbaar vervoer (bus en trein) de dienstregeling niet staakt, vanwege onberijdbare wegen,
moet het mogelijk zijn om per auto in diverse sporthallen te komen en kan de geplande
wedstrijd normaal doorgang vinden.
Indien de wedstrijd(en) vanwege slechte weersomstandigheden geen doorgang he(bb)eft(en)
gevonden, zal de RSC beoordelen of dit terecht geweest is. Wanneer dit naar oordeel van de
RSC niet het geval is, zullen passende maatregelen genomen worden.
Bij het aflasten van de wedstrijd(en) is het van belang om naast de tegenstander(s) en
eventuele scheidsrechter(s) ook het regiokantoor hiervan op de hoogte te stellen. Dit dient u
zowel via de calamiteitentelefoon als (zo spoedig mogelijk) via een schriftelijke bevestiging te
doen.
Wanneer u de wedstrijd(en) afmeldt bij de tegenstander(s), verzoeken wij u gelijk (een)
nieuwe speeldatum(s), welke voor de eerstvolgende inhaaldag gelegen is, af te spreken. Dit
kan via het formulier wijzigen wedstrijden.
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Opbouw competitie (3.1.2.1)
In de regiocompetitie wordt zoveel mogelijk gestreefd naar een piramidale opbouw volgens
onderstaande indeling:
één klassengroep regiodivisie;
twee klassengroepen promotieklasse
drie klassengroepen eerste klasse
zes klassengroepen tweede klasse
zes klassengroepen derde klasse
naar behoefte afhankelijk van de inschrijving klassengroepen vierde klasse
Indeling competitie (3.1.2.3)
Hoogste drie klassen (regiodivisie, de promotieklassen en de eerste klassen)
in de hoogste drie klassen (regiodivisie -maar is daar niet van toepassing-, de promotieklassen
en de eerste klassen) zal de indeling zoveel mogelijk regionaal plaatsvinden. In afwijking
daarvan zullen twee teams van dezelfde vereniging echter niet in dezelfde poule worden
geplaatst.
Laagste drie klassen (tweede- derde- en vierde klassen en alle jeugdklassen (A,B en C-Jeugd)
In de laagste drie klassen en alle jeugdklassen zal de indeling ook zoveel mogelijk regionaal
plaatsvinden. Daarbij geldt het uitgangspunt om zoveel mogelijk de reisafstand voor alle
betrokken teams te beperken. Het plaatsen van twee of zelfs meer teams van dezelfde
vereniging in één poule is mogelijk.
Er wordt naar gestreefd om binnen deze uitgangspunten een voor alle teams zo aantrekkelijk
mogelijke competitie aan te bieden.
Indien een vereniging gelijktijdig met de inschrijving verzoekt om voor een bepaald team of
teams af te wijken van bovenstaande (uitgangspunt regionale indeling in de laagste drie
klassen en alle jeugdklassen) bijvoorbeeld in verband met de toekenning van indelingsletters,
zal de RSC dit verzoek op het moment van de indeling bezien waarbij ook de belangen van de
andere teams zullen worden betrokken.

Inschrijving regio competitie (3.1.3)
3.1.3.2

De uiterste datum van eerste inschrijving van teams voor deelname aan de
competitie is 15 mei. Tot 15 mei kan een vereniging zich ook melden voor de
opvulling van een open plaats (extra teams in een bepaalde klasse). Deze laatste
opgave heeft (bij honorering) dezelfde consequentie als de eerste inschrijving.
Door de RSC zal, indien aan de orde, middels loting de open plaats worden
opgevuld. Op 1 juni wordt de opvulling van de open plaatsen bekend gemaakt.
Na 1 juni hebben alle verenigingen (wederom) de mogelijkheid om een of
meerdere teams van hun vereniging aan te melden voor een bepaald
speelniveau. De RSC zal, indien aan de orde, een open plaats op volgorde van
aanmelding opvullen. De vereniging krijgt de mogelijkheid om deze opvulling (in
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verband met bijvoorbeeld reisafstanden) zonder consequenties niet te
accepteren.
De RSC heeft het recht om open plaatsen na 1 juni niet meer op te vullen.
Een aanvullende inschrijving in de laagste klasse van de seniorencompetitie en in
de jeugdcompetitie is mogelijk tot 1 september. Honorering van deze
inschrijving is afhankelijk van de inpasbaarheid binnen de klassengroep.
Verenigingen hebben de mogelijkheid om tot 1 december teams in te schrijven
voor deelname aan de tweede helft van de competitie in de laagste klasse van
de seniorencompetitie en alle klassen van de jeugdcompetitie. De honorering is
afhankelijk van de inpasbaarheid binnen de klassengroep. Het team speelt
buiten mededinging mee. Bij het opmaken van de eindstanden aan het einde van
het seizoen zullen de resultaten door dit team behaald buiten beschouwing
blijven. Het inschrijfgeld dat van toepassing is voor het gehele seizoen zal in
rekening worden gebracht.
3.1.3.3

Een vereniging moet voor elk team de volgende scheidsrechters leveren:
Ten minste 2 regioscheidsrechters per team, uitkomend in de regiodivisie
dames en heren en de promotieklasse heren;
Ten minste 1 regioscheidsrechter per team, uitkomend in de promotieklasse
dames en de eerste klasse dames en heren;
Ten minste twee verenigingsscheidsrechters per team, uitkomend in de
tweede, derde en vierde klasse dames en heren en de Topklasse-A en de
Topklasse-B meisjes en jongens.
De scheidsrechters dienen te voldoen aan het bepaalde in het
Regioarbitragereglement van juni 2010.
Door de RSC worden slechts zoveel teams van een vereniging tot de
regiocompetitie toegelaten overeenkomstig de gestelde eisen voor de
leveringsvoorwaarden van officials en de beschikbaarheid van scheidsrechters.
Indien aan de orde zal/zullen door de RSC het/de hoogst spelende team/teams
niet worden toegelaten.
Het team/de teams zal/zullen niet worden ingedeeld en voor het/de team/teams
zal geen indelingsletter(s) worden gereserveerd. De plaats in de desbetreffende
klasse/klassen zal tot 1 september worden gereserveerd om de vereniging in de
gelegenheid te stellen de tekortkoming(en) alsnog weg te nemen. Bij het tot 1
september alsnog volledig voldoen aan de verplichting(en) zal indeling van het
team/de teams plaatsvinden op de dan nog beschikbare indelingsletter.

Overdracht van speelrecht (3.1.3.8)
Het speelrecht voor een klasse mag alleen worden overgedragen aan een team uit de naast
lagere klasse en dient eerst aan de teams uit de promotie-/degradatiegroep voor die klasse te
worden aangeboden.
Indien na een week geen overeenstemming wordt bereikt, mag een ander team worden
benaderd.
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Bij overdracht van speelrecht tussen 2e divisie en regiodivisie geldt tevens dat de teams uit
dezelfde Regio afkomstig moeten zijn.
Zodra overeenstemming is bereikt wordt het verzoek, ondertekend door het Bestuur van beide
verenigingen, aan de Organisator gericht.
Een geaccepteerd verzoek wordt belast met € 100,00 administratiekosten ten laste van het
team dat het speelrecht heeft verkregen.
Een team dat aan promotie-/degradatiewedstrijden heeft deelgenomen is vrijgesteld van de
betaling van de administratiekosten.

Teamopgaveformulieren (3.1.4)
3.1.4.1

De teamopgaveformulieren, die aan de vereniging toegezonden zijn, dienen vóór
een door de RSC vastgestelde datum ingezonden te worden aan de Nevobo,
Regiokantoor Zuid-Oost. Zonder een tijdig meegedeelde andersluidende termijn
moeten deze formulieren minimaal één week voor de eerste speeldag van de
competitie zijn ingediend.
Het is niet toegestaan een speler op meer dan één teamopgaveformulier te
vermelden. Blijkt dit wel het geval, dan geldt de teamopgave voor het hoogste
team.

Leeftijdgrenzen jeugdcompetitie
De leeftijdgrenzen voor de jeugdcompetitie zijn als volgt:
Jeugd-A: op 30 september van het seizoen niet ouder dan 17 jaar; (geboren na 30-09-1992)
Jeugd-B: op 30 september van het seizoen niet ouder dan 15 jaar; (geboren na 30-09-1994)
Jeugd C: op 30 september van het seizoen niet ouder dan 13 jaar. (geboren na 30-09-1996)
Spelers die op 30 september van het seizoen ouder zijn dan 17 jaar mogen onder geen enkele
voorwaarde uitkomen in de jeugdcompetitie.
Dispensatie
Het is mogelijk dat bepaalde spelers (die op 30 september van het seizoen niet ouder zijn dan
17 jaar) dispensatie krijgen om in een naast lagere klasse uit te komen dan volgens de leeftijd
zou moeten. Een dispensatieaanvraag moet op het teamopgaveformulier worden vermeld en
kan slechts per seizoen worden aangevraagd. Na het verstrijken van de termijn voor de
indiening van het teamopgaveformulier dient schriftelijk aan de RSC te worden gemeld dat in
enig team sprake zal zijn van een nog niet eerder opgegeven dispensatiespeler.
Dispensatieaanvragen worden gehonoreerd met een maximum van twee per team en de
spelers waarvoor dispensatie wordt gevraagd mogen op de peildatum 30 september van het
seizoen maximaal één jaar ouder zijn dan in de desbetreffende jeugdklasse is voorgeschreven.
De behaalde resultaten van een team met (een) dispensatiespeler(s) die voldoen aan de
hiervoor aangegeven richtlijnen blijven gehandhaafd in de stand, maar dit team is uitgesloten
van het kampioenschap in de desbetreffende poule. In plaats daarvan wordt het hoogst
geëindigde team zonder dispensatiespeler(s) de poulekampioen.
Een team met (een) dispensatiespeler(s) die niet voldoen aan de hiervoor aangegeven
richtlijnen, speelt buiten mededinging aan de competitie mee. Bij het opmaken van de
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eindstand aan het einde van het seizoen blijven de resultaten door dit team behaald buiten
beschouwing. Bovendien zal bij een afwijking van de dispensatiemogelijkheden aan de
desbetreffende vereniging een “dispensatievergoeding” van € 100,-- per team worden
opgelegd.
Een team met (een) dispensatiespeler(s) is uitgesloten van deelname aan de
regiokampioenschappen en eveneens aan de Nationale Gesloten Jeugdkampioenschappen.

Samenwerkingsteams (3.1.4.5)
Deelname aan de regiocompetitie door samenwerkingsteams is enkel mogelijk voor (een)
team(s) uitkomend in de jeugdcompetitie (A,B en C).
Bij inschrijving voor de regiocompetitie wordt door alle betrokken verenigingen aangegeven
welk(e) team(s) vallen onder het samenwerkingsverband. D(eze)(it) team(s) word(t)(en) als
een aparte groep beschouwd. Ook dient bij inschrijving, in het geval dat meerdere teams van
één van de verenigingen deelnemend aan het samenwerkingsverband uitkomt in dezelfde
klasse, een rangorde tussen deze teams aangeven te worden.
De vereniging onder wiens naam (het)(de) team(s) deelne(e)m(t)(en) aan de regiocompetitie
is verantwoordelijk voor de teamopgave(n). De opgave moet voldoen aan de in het
wedstrijdreglement en bindende richtlijnen gestelde voorwaarden omtrent aantal en leeftijd.
Daarnaast moet op de opgave per speler worden aangegeven van welke vereniging deze lid is.
De spelers die worden opgegeven in teams van het samenwerkingsverband blijven (spelend)
lid van hun oorspronkelijke vereniging.
Met betrekking tot invallen in andere teams gelden de volgende bepalingen:
Binnen het samenwerkingsverband mogen alle in die teams opgegeven spelers invallen
conform de geldende invallersbepalingen.
Alle in teams van het samenwerkingsverband opgegeven spelers mogen verticaal
invallen in teams van hun oorspronkelijke vereniging, die niet behoren tot het
samenwerkingsverband, conform de geldende invallersbepalingen.
Spelers van andere teams van een vereniging, die deel uitmaken van het
samenwerkingsverband, mogen alleen invallen in een team van de eigen vereniging dat
deel uitmaakt van het samenwerkingsverband.
De vereniging onder wiens naam (het)(de) team(s) deelne(e)m(t)(en) aan een competitie is,
indien er sprake is van de verplichting voor het leveren van scheidsrechters, hiervoor
verantwoordelijk.
Een team dat deel uitmaakt van het samenwerkingsverband kan gewoon poulekampioen
worden, waarbij de daarvoor geldende overige regels onverkort van toepassing zijn. Als er in
het team dat poulekampioen is geworden in het geheel geen speler(s) van een andere
vereniging uit het samenwerkingsverband zijn uitgekomen en ook de overige regels de
deelname niet belemmeren, mag dit team deelnemen aan een regiokampioenschap en
eventueel daarna het NGJK. Zijn er wel spelers uitgekomen van een andere vereniging uit het
samenwerkingsverband dan is deelname aan een regiokampioenschap uitgesloten.
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De algemeen geldende dispensatiemogelijkheden blijven onverkort van toepassing op teams in
een samenwerkingsverband

Aantal spelers (3.1.5.6)
Het spelen met minder dan zes spelers is niet toegestaan.
Een team, uitkomend in de B- of C-klasse mag de wedstrijd uitspelen, wanneer het door (een)
blessure(s) onvolledig raakt. Het verder spelen met minder dan vijf spelers is niet toegestaan.
De plaats waar de geblesseerde speler uitvalt, wordt zodanig ingevuld dat er drie voor- en
twee achterspelers (respectievelijk rechts- en linksachter) overblijven. De nieuwe posities
worden verkregen via het doorschuiven van één of meerdere spelers. Een geblesseerd
uitgevallen speler mag niet meer als speler terugkeren in de wedstrijd.

Wijzigen team (3.1.6)
Wijzigingen in de teamopgave dienen schriftelijk ingediend te worden bij de RSC op een
daartoe voorgeschreven formulier.

Speeldag wedstrijd (3.1.7.5)
In principe wordt de competitie gespeeld op zaterdagen (voor een heel beperkt gedeelte van
de regio Zuid-Oost op zondagen). De wedstrijden moeten dan ook worden geprogrammeerd op
zaterdagen (zondagen voor de zondagcompetitie). Voor teams uitkomend in de tweede, derde
en vierde klasse van de competitie mogen de wedstrijden ook geprogrammeerd worden op een
doordeweekse avond.
Voor Jeugd A t/m C mogen wedstrijden alleen op vrijdagavond en in het weekend
geprogrammeerd worden. Indien één van beide teams verzoekt een wedstrijd op een andere
dag dan de door de RSC vastgestelde speeldag te programmeren, dient overeenstemming te
worden bereikt met alle betrokken partijen over deze andere speeldag. Voor teams die door de
weeks spelen, geldt dat er een vaste thuisspeeldag is, indien hiervan wordt afgeweken dient
dit in overleg met de tegenstander te gebeuren. Hiermee wordt in ieder geval de vereniging
van het niet-verzoekende team bedoeld en (eventueel) een scheidsrechter. De RSC heeft te
allen tijde het recht om het wedstrijdprogramma te wijzigen.

Speelzaal (3.1.7.6)
Voor iedere wedstrijd dient minimaal 1 uur en 45 minuten ingehuurd te worden. Voor aanvang
van de eerste wedstrijd dient een half uur extra te worden ingehuurd voor het opbouwen en
inrichten van de speelzaal en het inspelen van de teams voor de eerste wedstrijd. Per
speelronde moeten 15 minuten extra worden ingehuurd, met een maximum van 60 minuten
na afloop van de (fictieve) eindtijd van de laatste wedstrijd. Alleen met toestemming van de
RSC kan hiervan worden afgeweken.
Een speelzaal dient te voldoen aan de uitgangspunten die zijn aangegeven in onderstaande
tabellen. Door de RSC kan dispensatie van deze uitgangspunten worden verleend. Daarbij zal
zoveel mogelijk gestreefd worden naar het voldoen aan de uitgangspunten. Een dispensatie zal
dan ook maximaal een periode van één jaar betreffen.
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Hieronder bevindt zich het overzicht van de richtlijnen waaraan een speelzaal moet voldoen.
Zaalvoorschriften

1e en 2de

Senioren (RD t/m 4e

divisie
Nat

klasse)

Dispensatie
mogelijk

Jeugd A en Jeugd B

Jeugd
Ontheffing door

Jeugd C

Jeugd C Topklasse

NSC

RSC

RSC

RSC

SPEELRUIMTE
LENGTE

22m

22m

22m

Ja

speelveld

18m

18 m

14 m

Nee

vrije zone

2x2m

2x2m

2x2m

Ja

1m

-

-

-

omloop
BREEDTE

13m

13m

13m

Ja

speelveld

9m

9m

9m

Nee

vrije zone

2x2m

2x2m

2x2m

Ja

omloop (teller/1e sch)

1m

-

-

-

HOOGTE Heren / Dames

7m

7m

7m

Ja

350lux

300lux

300lux

Nee

VERLICHTING
MATERIAAL
Palen en bescherming

2

2

2

Nee

Net

2

2

2

Nee

Net antennes

3

3

3

Nee

1x2.50m

1x2.50m

1x2.50m

Nee

Scheidsrechterstoel

1

1

1

Nee

Tellerstafel

1

1

1

Nee

Handscoreborden

2

1

1

Nee

Inspeelballen

6

6

6

Nee

Wedstrijdballen

2

1

1

Nee

Lijnrechtersvlaggen

2

2(RD)

-

Nee

2x10 pl.

2x10 pl.

2x10 pl.

Nee

Meetlat

Banken / stoelen spelers
DIVERSEN
Omroepsysteem

verplicht

-

-

-

vrij

vrij

vrij

-

Kleedkamers ploegen

2

2

2

Nee

Kleedkamers officials

2

1

1

Nee

EHBO

1

1

1

Ja

Reclameborden 1e ring
BENODIGDE RUIMTES

NSC = Nationale Sector Competitie/RSC = Regionale Sector Competitie
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Scheidsrechters (3.1.8.1 en 3.1.8.2)
De scheidsrechters dienen te voldoen aan het bepaalde in het “Arbitragereglement” van de
regio Zuid-Oost (laatstelijk gewijzigd december 2009)
Wanneer een vereniging zonder toestemming van de RSC een aangewezen scheidsrechter
vervangt door een niet door de RSC aangewezen scheidsrechter, kan de RSC de wedstrijd
vervallen verklaren (en wordt in dat geval opnieuw vastgesteld). Indien de aangewezen
scheidsrechter door de vereniging wordt vervangen door een scheidsrechter die niet in het
bezit is van een voor het seizoen geldende licentie, wordt de wedstrijd door de RSC vervallen
verklaard en opnieuw vastgesteld. In de laagste drie klassen en alle jeugdklassen wordt in dat
geval de uitslag vastgesteld op 4-0 voor het team van de vereniging die niet verantwoordelijk
was voor vervanging van de aangewezen scheidsrechter.

Beoordeling van de scheidsrechters
Een vertegenwoordiger (speler, coach of andere begeleider) van een seniorenteam is verplicht
na het spelen van een wedstrijd een beoordeling in te voeren voor de scheidsrechter(s) die de
wedstrijd heeft (hebben) gefloten. In principe kan dit alleen met een digitaal
beoordelingsformulier op de website. (De mogelijkheid blijft aanwezig om dit schriftelijk te
doen). Binnen 2 weken na het spelen van de wedstrijd dient het formulier te zijn ingevuld.
De RSC zal regelmatig controleren of de beoordelingsformulieren door de teams zijn
ingevoerd. Wanneer dit niet het geval is, zal mogelijk een boete kunnen worden opgelegd.

Lijnrechters (3.1.8.3 en 3.1.9.3d)
De aanwijzing van de twee lijnrechters vindt uitsluitend plaats in de Regiodivisie dames en
heren en gebeurt door de ontvangende vereniging. De lijnrechters behoeven geen
scheidsrechter te zijn. Zij moeten wel ten minste 16 jaar zijn.
De lijnrechters moeten voor het geven van de tekens gebruik maken van een
lijnrechtervlaggetje (40x40 cm.). Het is niet toegestaan, dat de lijnrechters de tekens met de
hand geven. Er is hierover een richtlijn verstuurd naar alle verenigingen, dit kan als hulpmiddel
worden gebruikt voor de lijnrechters.
Wedstrijdformulier (3.1.9.3.b en 3.1.9.4)
Het voorgeschreven wedstrijdformulier:
voor de regiodivisie: het nationale wedstrijdformulier (A3-formaat);
voor alle andere klassen en de regiobeker: het regiowedstrijdformulier (A4-formaat).

Invulling wedstrijdformulier (3.1.9.6)
Van de spelers dient het rugnummer, de volledige naam die voorkomt op de legitimatiekaart
en de relatiecode te worden vermeld. Indien van toepassing dienen de gegevens van de libero
te worden vermeld bij de overige spelers en daarnaast in het speciaal voor de libero
gereserveerde vak. Van de coach en assistent-coach dient de naam en de relatiecode te
worden vermeld.
De spelers dienen op volgorde van rugnummer op het wedstrijdformulier te worden vermeld.
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Gebruik stickers op wedstrijdformulier
Toegestaan is het gebruik van stickers, waarop de namen en de relatiecodes van het hele
team zijn opgenomen (in volgorde van rugnummer). Een format is beschikbaar bij het
regiokantoor.
De stickers, die dezelfde omvang dienen te hebben als de desbetreffende ruimte op het
wedstrijdformulier, moeten zowel op het witte, gele en roze wedstrijdformulier worden geplakt
op de plaats van PLOEG A of PLOEG B.
De scheidsrechter moet over de rand van de sticker(s) en het formulier zijn paraaf zetten.
Indien geen gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid, wordt verzocht om bij het invullen
van de wedstrijdformulieren gebruik te maken van hoofdletters bij de relatiecodes.

Wedstrijdformulieren (3.1.9.11 en 3.1.9.12)
De ontvangende vereniging draagt er zorg voor dat het wedstrijdformulier binnen 24 uur na
afloop van de wedstrijd ingezonden wordt aan het regiokantoor.
Een wedstrijdformulier bestaat uit drie bladen waarvan:
het eerste (originele) exemplaar bestemd is voor toezending aan de Nevobo;
het tweede exemplaar bestemd is voor de bezoekende vereniging;
het derde exemplaar bestemd is voor de ontvangende vereniging.
Daarnaast zorgt de ontvangende vereniging ervoor dat direct na afloop van de wedstrijden die
op de desbetreffende dag in de speelzaal zijn gespeeld, de uitslagen van alle wedstrijden
digitaal worden doorgestuurd aan de regio Zuid-Oost.

Beslissingswedstrijden, promotie-/degradatiewedstrijden en opvullingswedstrijden
(3.1.10.3)
Beslissingswedstrijden worden in de regio Zuid-Oost niet meer gespeeld. Het
wedstrijdreglement – regio 7 (hoofdstuk 1 volleybalcompetitie) voorziet erin hoe de beslissing
wordt verkregen over iedere plaats die van belang is indien twee of meer teams gelijk
eindigen.
Het aantal te spelen sets bij promotie-/degradatie- en opvullingswedstrijden is vastgelegd in
de Promotie-/degradatieregeling regio Zuid-Oost, die ook in deze Bindende richtlijnen is
opgenomen.
De puntenverdeling is als volgt:
Bij een wedstrijd om 2 gewonnen sets:
2-0: winnaar 3 punten, verliezer 0 punten;
2-1: winnaar 2 punten, verliezer 1 punt.
Bij een wedstrijd om 2 sets:
2-0: winnaar 2 punten, verliezer 0 punten;
1-1: beide teams 1 punt.
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Afwijkende regels C-jeugd competitie (en regiobekertoernooi)
In de reguliere competitie is iedere binnen de spelregels toegestane serve, die overigens wordt
uitgevoerd overeenkomstig de spelregels, achter de 7 meter lijn toegestaan. De afwijking voor
wat betreft de serve bestaat er dus uit dat de serve achter de 7 meter lijn mag en moet
worden uitgevoerd. De regel dat het serverende team 1 positie doordraait na 3 punten behaald
met dezelfde speler aan serve, blijft onverkort gehandhaafd. Bovenstaande geldt voor
de competitiewedstrijden in de C-jeugd competitie en in het regiobekertoernooi t/m de 1/4
finales voor de wedstrijden in de klasse jongens-C en t/m de 1/8 finales voor de wedstrijden in
de klasse meisjes-C (vanaf de ½ finales -jongens- c.q. de ¼ finales -meisjes- wordt volgens
de zogenaamde Open Club regels gespeeld).

Topklassen jeugd A-B
Bij de inschrijving voor de competitie wordt de mogelijkheid geboden om in te schrijven met
een Topklasse-team jeugd A en jeugd B (zowel jongens als meisjes).
Indien er meer dan 12 teams in een klasse aangemeld worden wordt bij de indeling door de
RSC voorrang gegeven aan het 1e team van de verenigingen die hebben ingeschreven. Indien
minder dan 12 teams zich melden in een bepaalde klasse is in principe inschrijving met meer
dan één team mogelijk.
In de Topklassen wordt afwijkend van de desbetreffende jeugdklasse gespeeld; dit gebeurt
overeenkomstig onderstaand schema:
C-Topklasse/ C-hoog:
Nethoogte:

jongens: 2.15 meter

Veldafmeting:

jongens en meisjes: 9 x 18 meter

meisjes: 2.15 meter

Dispensatie:

jongens en meisjes: als voor overige jeugd-teams

3 serve-regel: jongens en meisjes: niet van toepassing
Arbitrage:
Kampioen:

jongens en meisjes: als voor overige jeugd-teams
jongens en meisjes: neemt deel aan NGJK (mits geen dispensatie-team)
(alleen topklasse)

B-Topklasse:
Nethoogte:

jongens: 2.30 meter

meisjes: 2.24 meter

Dispensatie:

jongens en meisjes: als voor overige jeugd-teams

Arbitrage:

jongens en meisjes: minimaal code R5 (code R6 en RJ niet toegestaan)

Kampioen:

jongens en meisjes: neemt deel aan NGJK (mits geen dispensatie-team)

A-Topklasse:
Nethoogte:

jongens: 2.43 meter

meisjes: 2.24 meter

Dispensatie:

jongens en meisjes: als voor overige jeugd-teams (geen seniorenspeler in
jeugdteam)

Arbitrage:

jongens en meisjes: minimaal code R4

Kampioen:

jongens en meisjes: neemt deel aan NGJK

Promotie:

kampioen promoveert naar de tweede klasse senioren
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C-Jeugd Hoog/Laag
Het afgelopen seizoen (2009-2010) is er een pilot geweest waarbij verenigingen de C-teams
(uitgezonderd toernooivorm) in konden schrijven op niveau hoog of laag. Aangezien dit naar
tevredenheid is verlopen zal dit het komende seizoen weer het geval zijn. Afhankelijk van het
aantal inschrijvingen zijn er drie mogelijkheden:
Indien er geen of te weinig teams zijn voor 1 poule: er zal niet uitgegaan worden van
het onderscheid in ‘hoog’ en ‘laag’. Alle poules C (inclusief toernooivorm), spelen om
het kampioenschap in de poule en aan het einde van het seizoen vinden er
regiokampioenschappen plaats.
Er kan maximaal 1 poule gevormd worden: aan het eind van het seizoen zullen de
beste vier teams spelen om het regiokampioenschap.
Er kunnen meerdere poules hoog gevormd worden: tot uiterlijk 19 december zal er in
kleine(re) poules gespeeld worden. Daarna zal een herindeling plaats vinden. In de
tweede helft zullen de beste teams zich plaatsen voor het spelen van de ‘Topklasse C’,
de overige teams zullen weer terecht komen in poule(s) C-hoog. Aan het eind van het
seizoen zullen de beste vier teams spelen om het regiokampioenschap. Afhankelijk van
het aantal poules dat gevormd kan worden aan het begin van de competitie zal bepaald
worden welke plaats in de poule behaald dient te worden voor plaatsing in de Topklasse
C. Dit zal begin september bekend worden, bij bekendmaking van de definitieve
planning.

Regiokampioenschap jeugd en NGJK (3.1.10.8)
Aan wedstrijden om het regiokampioenschap jeugd kan worden deelgenomen door “zuivere”
teams (zonder dispensatie). De resultaten van teams met dispensatie-spelers die niet voldoen
aan de reglementaire mogelijkheden worden uit de (eind) standenlijst verwijderd. Het daarna
hoogst geëindigde “zuivere” team (zonder dispensatiespelers) is gerechtigd aan de
regiokampioenschappen in de desbetreffende klasse deel te nemen. Een team dat in de
opgeschoonde standenlijst op een 4e plaats of lager is geëindigd is uitgesloten van deelname
aan het regiokampioenschap.
Een speler heeft recht op deelname aan het regiokampioenschap en NGJK als hij is vermeld op
de door het Regiobestuur (RSC) goed gekeurde teamopgave en minimaal 60% van het aantal
wedstrijden tijdens de reguliere competitie in het betreffende team of een lager team is
uitgekomen.
Tijdens wedstrijden om het regiokampioenschap en de NGJK moeten er in een jongensteam
minimaal drie jongens in het veld staan.

Bindende Richtlijnen seizoen 2010-2011

12

3 juni 2010

Naam van de richtlijn

Bindende Richtlijnen Regio Zuid-Oost
Regiocompetitie
In de jeugdklassen waarvan sprake is van slechts één poule of wanneer er sprake is van een
Topklasse, wordt de kampioen van die poule respectievelijk die klasse beschouwd als
regiokampioen van die leeftijdsgroep en krijgt daarmee het recht deel te nemen aan de
Nationale Gesloten Jeugdkampioenschappen (NGJK) in hun categorie.
In die klassen wordt niet gespeeld om het regiokampioenschap.
Indien er in een seizoen geen A-jeugd competitie wordt gespeeld, kunnen verenigingen tot 30
september van dat seizoen melden dat er in de seniorencompetitie (heren dan wel dames)
teams zullen uitkomen die uitsluitend bestaan uit jeugdspelers. In dat geval zal door de RSC
gedurende het gehele seizoen gecontroleerd worden dat in deze teams daadwerkelijk
uitsluitend jeugdspelers uitkomen. Het na afloop van de competitie hoogst geëindigde team zal
gerechtigd zijn deel te nemen aan de NGJK A-jeugd (jongens dan wel meisjes).
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Promotie-/degradatieregeling regio Zuid-Oost seizoen 2010-2011 (3.1.10.10)
Degradatie uit de
2e divisie

0 teams

1 team

2 teams

3 teams

4 teams

5 teams

6 teams

promotie uit de
regiodivisie
degradatie uit de
regiodivisie
P/D-wedstrijden

1

1

1

1

1

1

1

11 – 12

11 - 12

11 – 12

11 – 12

11 – 12

11 - 12

11 - 12

10

10

9 – 10

8 - 9 – 10

7 - 8 - 9 – 10

2 (Pr. klasse)
om 2 plaatsen

2 (Pr. klasse) 2 (Pr. klasse)
om 1 plaats
om 1 plaats

2 (Pr. klasse)
om 1 plaats

2 (Pr. Klasse)
om 1 plaats

6 - 7 - 8 - 9 - 10 5 - 6 - 7 - 8 - 9 10
2 (Pr. klasse)
2 (Pr. klasse)
om 1 plaats
om 1 plaats

1

1

1

1

1

1

1

11 – 12

11 - 12

11 – 12

11 – 12

11 – 12

11 - 12

11 - 12

10
2 (1e klasse)
om 4 plaatsen

10
10
2 (1e klasse) 2 (1e klasse)
om 3 plaatsen om 2 plaatsen

10
2 (1e klasse)
om 1 plaats

9 – 10
2 (1e klasse)
om 2 plaatsen

9 - 10
2 (1e klasse)
om 1 plaats

8 - 9 - 10
2 (1e klasse)
om 2 plaatsen

1

1

1

1

1

1

11 - 12

11 – 12

11 – 12

11 – 12

11 - 12

11 - 12

10
2 (2e klasse)
Om 3
plaatsen

10
2 (2e klasse)
om 2 plaatsen

10
2 (2e klasse)
om 1 plaats

9 – 10
2 (2e klasse)
Om 3 plaatsen

9 - 10
2 (2e klasse)
om 2 plaatsen

9 - 10
2 (2e klasse)
Om 1 plaats

1

1

1

1

1

1

1

12

12

12

12

11 – 12

11 - 12

11 - 12

11
2 (3e klasse)
om 7 plaatsen

11
11
2 (3e klasse) 2 (3e klasse)
om 6 plaatsen om 5 plaatsen

11
2 (3e klasse)
om 4 plaatsen

10
2 (3e klasse)
om 9 plaatsen

10
2 (3e klasse)
om 8 plaatsen

10
2 (3e klasse)
om 7 plaatsen

promotie uit de
PROM.klasse
degradatie uit de
PROM.klasse
P/D-wedstrijden

promotie uit de
1
1e klasse
degradatie uit de 1e 11 – 12
klasse
P/D-wedstrijden
10
2 (2e klasse)
om 4 plaatsen

promotie uit de 2e
klasse
degradatie uit de 2e
klasse dames
P/D-wedstrijden
dames

Bij Top-A jeugd (M) om 6 plaatsen

om 5 plaatsen om 4 plaatsen

om 3 plaatsen

om 8 plaatsen

om 7plaatsen

om 6 plaaatsen

degradatie uit de 2e 11 – 12
klasse heren

11 - 12

11 – 12

11 - 12

11 - 12

11 - 12

P/D-wedstrijden
heren

10
2 (3e klasse)
om 7 plaatsen

10
10
2 (3e klasse) 2 (3e klasse)
om 6 plaatsen om 5 plaatsen

10
2 (3e klasse)
om 4 plaatsen

10
2 (3e klasse)
om 3 plaatsen

10
2 (3e klasse)
om 2 plaatsen

10
2 (3e klasse)
om 1 plaats

Bij Top-A jeugd (J) om 6 plaatsen

om 5 plaatsen om 4 plaatsen

om 3 plaatsen

om 2 plaatsen

om 1 plaats

om 0 plaatsen

promotie uit de 3e 1
klasse
degradatie uit de 3e 11 – 12
klasse
P/D-wedstrijden
10
2 (4e klasse)
om 9 plaatsen

1

1

1

1

1

1

11 - 12

11 – 12

11 – 12

11- 12

11 - 12

11 - 12

10
2 (4e klasse)
om 6 plaatsen

10
2 (4e klasse)
om 5 plaatsen

10
2 (4e klasse)
om 4 plaatsen

10
2 (4e klasse)
om 3 plaatsen

Bij Top-A jeugd

om 7 plaatsen om 6 plaaatsen om 5 plaatsen

om 4 plaatsen

om 3 plaatsen

om 2 plaatsen

1

1

1

1

om 8 plaatsen

promotie uit de 4e 1
klasse

11 - 12

10
10
2 (4e klasse) 2 (4e klasse)
om 8 plaatsen om 7 plaatsen

1
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De rij “degradatie uit de 3e klasse”, de direct daaronder geplaatste rij “P/D-wedstrijden”, de rij
direct daaronder “Bij Top-A jeugd” en de volgende rij “promotie uit de 4e klasse” is niet van
toepassing voor de heren-klassen voor zolang de heren derde klasse de laagste klasse is (en
er dus geen heren vierde klasse is).

Aanvulling op promotie-/degradatieregeling
Zondagklassen
Door de RSC mag van de promotie-/degradatieregeling regio Zuid-Oost worden afgeweken,
indien blijkt dat een groter aantal teams die uitkomen in de zondagcompetitie degraderen naar
de tweede, derde of vierde klasse dan waarmee in de regeling rekening is gehouden. Dit kan
leiden tot uitbreiding van het aantal teams die promotie-/degradatiewedstrijden spelen om een
plaats in de betreffende klasse te behouden.
Promotie
De kampioenen van alle klassengroepen hebben het recht op promotie naar de naast hogere
klasse.
Een vereniging waarvan het team van het recht op promotie geen gebruik wil maken, dient dit
uiterlijk één week voor de laatste competitiedag schriftelijk bij de RSC bekend te maken. Na
het verstrijken van deze termijn wordt het team geacht het volgend seizoen uit te komen in de
hogere klasse.
De vereniging kan in het seizoen, volgend op het seizoen waarin geen gebruik werd gemaakt
van een promotie door een kampioen, niet met enig team naar de klasse promoveren,
waarvan werd afgezien van het recht om daarin uit te komen. Dat team/die teams
wordt/worden ook uitgesloten van het spelen van promotie-/degradatiewedstrijden waarin
deze mogelijkheid op promotie aanwezig is.
Als na de gestelde termijn (één week voor de laatste competitiedag) alsnog bekend wordt
gemaakt dat van promotie wordt afgezien, wordt dit beschouwd als een terugtrekking en
vervalt voor dat team het recht om in het volgende seizoen uit te komen in een hogere klasse
dan de laagste klasse.
Indien binnen genoemde termijn (één week voor de laatste competitiedag) aan de RSC
kenbaar is gemaakt dat geen gebruik wordt gemaakt van het recht op promotie, valt dit recht
toe aan het als tweede geëindigde team. Als door de vereniging van het als tweede geëindigde
team binnen een door de RSC bepaalde termijn schriftelijk kenbaar wordt gemaakt dat geen
gebruik wordt gemaakt van het recht op promotie, heeft dit geen consequenties m.b.t. het
recht op inschrijving in de klasse waarin het team in het afgelopen seizoen als tweede is
geëindigd.
Het op de derde plaats of lager geëindigde team kan geen recht doen gelden op een
automatische promotie, wanneer de op de eerste en twee plaats geëindigde teams niet willen
of kunnen promoveren.
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Promotie kampioen Topklasse-A jeugd
De vereniging waarvan een team kampioen is in de Topklasse-A jeugd meisjes c.q jongens
verwerft daardoor het recht om in het daarop volgende seizoen een team in te schrijven in de
tweede klasse dames c.q. heren.
Degradatie
In de zin van deze p/d-regeling wordt nr.10, 11 en 12 in de tweede divisie aangemerkt als
degradant.

Deelname aan promotie-/degradatiewedstrijden
Een vereniging waarvan een team niet wenst deel te nemen aan promotie-/degradatie- of
aanvullingswedstrijden, dient dit uiterlijk één week voor de laatste competitiedag schriftelijk
aan de RSC kenbaar te maken. Dit betekent dat afgezien wordt van de mogelijkheid om een
promotieplaats te verwerven dan wel dat zonder het spelen van de wedstrijd(en) gedegradeerd
wordt naar de naast lagere klasse. Na het verstrijken van genoemde termijn wordt het team
geacht aan de promotie-/degradatie- of aanvullingswedstrijden deel te nemen én ook gevolg te
geven aan de resultaten van deze wedstrijden.
Een team dat niet (tijdig) heeft afgezegd voor het spelen van promotie-/degradatie- of
aanvullingswedstrijden en daarna alsnog afzegt of in het geheel niet opkomt voor de
geprogrammeerde wedstrijd(en) verliest alle rechten en wordt niet opgenomen in een
rangorde voor aanvulling van de desbetreffende klasse.
In het geval in een klassengroep een team niet wenst deel te nemen aan promotie/degradatie- of aanvullingswedstrijden (voor promotie naar de naast hogere klasse), valt dit
recht toe aan het team dat op de naast lagere plaats eindigde. Als door de vereniging van dit
team binnen een door de RSC bepaalde termijn schriftelijk kenbaar wordt gemaakt dat ook
geen gebruik wordt gemaakt van het recht op het spelen van promotie-/degradatie- of
aanvullingswedstrijden, dan heeft dit geen consequenties m.b.t. het recht op inschrijving in de
klasse waarin het team in het afgelopen seizoen heeft gespeeld.
Indien ook het naast lagere team geen gebruik wenst te maken van het spelen van promotie/degradatie- of aanvullingswedstrijden (voor promotie naar de naast hogere klasse) vervalt dit
recht voor de betreffende klassengroep.

Aanvulling klassen
Indien de regiodivisie dan wel de promotie- t/m de derde klasse na de definitieve inschrijving
uit minder dan 12 teams bestaan, zal (zullen) deze in principe door de RSC worden aangevuld.
De vereniging krijgt gedurende een termijn van drie werkdagen de keuzemogelijkheid om de
aanvulling wel of niet te accepteren. Op de eerste plaats zal aanvulling plaatsvinden aan de
hand van de resultaten van de promotie-/degradatie- c.q. de degradatiewedstrijden.
Daarna zal aanvulling plaatsvinden door de uit de betreffende klassengroep gedegradeerde
team(s), waarbij de hoogst geëindigde degradant(en) het recht verwerft(verwerven).
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Indien een vereniging aan de RSC bericht dat geen gebruik wordt gemaakt van het recht op
aanvulling, zal dit geen consequenties hebben voor het (verworven) recht op inschrijving in
een bepaalde klasse, maar wel voor de promotiemogelijkheden op het einde van het komende
seizoen.
Na bekendmaking van de nieuwe poule-indeling (na 1 juni) krijgt de vereniging gedurende een
termijn van drie werkdagen de keuzemogelijkheid om de aanvulling wel of niet te accepteren.
Een reden om alsnog af te zien van aanvulling zou bijvoorbeeld een minder gunstige
indelingsletter kunnen zijn. Indien de vereniging de inschrijving niet accepteert zal hiervoor
géén boete en inschrijfgeld in rekening worden gebracht.

Vrijwillige degradatie
Een vereniging kan bij de RSC een verzoek indienen om een team in een lagere klasse te
mogen inschrijven dan de klasse, waarin het team gezien de eindstand van de afgelopen
competitie moet worden ingeschreven.
Er kan alleen vrijwillig worden gedegradeerd uit de klasse, waarin het team tijdens het laatst
gespeelde seizoen is uitgekomen.
Vrijwillige degradatie is slechts mogelijk naar de naast lagere klasse, indien binnen de PDregeling opvulling mogelijk is;
Een verzoek om vrijwillige degradatie kan worden gedaan uiterlijk tot de datum van
inschrijving;
De vereniging kan in het eerstvolgende seizoen niet met enig team uit die categorie (dames of
heren) promoveren naar de divisie/klasse waaruit vrijwillige degradatie plaatsvond. Dat
team/die teams wordt/worden ook uitgesloten van promotie-/degradatiewedstrijden waarin
deze mogelijkheid op promotie aanwezig is. Dit geldt niet voor (een) team(s) die na
honorering van het verzoek om vrijwillige degradatie in de vierde klasse dames/derde klasse
heren uitkomt (uitkomen).
Na het verstrijken van de inschrijftermijn zal het team moeten uitkomen in de klasse waarin
het thuishoort volgens de eindstand van de vorige competitie c.q. de uitslag van de promotie/degradatiewedstrijden en aanvullingswedstrijden.

Algemeen
In alle gevallen waarin promotie, degradatie en/of aanvulling voor de regiodivisie t/m de
vierde klasse niet volgens de hiervoor genoemde regelingen tot stand kan komen, beslist de
RSC over de promotie, degradatie en/of aanvullingen.
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PROMOTIE-/DEGRADATIE- EN AANVULLINGSWEDSTRIJDEN
Indien sprake is van 16 betrokken teams worden 4 groepen van 4 teams gevormd,
waarvan na een halve competitie (wedstrijden van 2 sets) in de 2e ronde de nrs. 1
worden samengevoegd, die in een groep van 4 spelen. Hetzelfde gebeurt met de nrs. 2,
3 en 4 (alle wedstrijden 2 sets).
Indien sprake is van 15 betrokken teams worden 3 groepen van 4 teams en 1 groep
van 3 teams gevormd. Overigens: zie 16 betrokken teams waarbij in de 2e ronde de
“laagste” groep met 3 teams speelt.
Indien sprake is van 14 betrokken teams worden 2 groepen van 4 teams en 2 groepen
van 3 teams gevormd. Overigens: zie 16 betrokken teams waarbij in de 2e ronde de
“laagste” groep met 2 teams speelt (2 gewonnen sets).
Indien sprake is van 13 betrokken teams wordt 1 groep van 4 teams en 3 groepen van
3 teams gevormd. Overigens: zie 16 betrokken teams waarbij in de 2e ronde in groepen
van 4 wordt gespeeld (nr. 4 uit de eerste groep eindigt na de eerste ronde als 13e).
Indien sprake is van 12 betrokken teams worden 3 groepen van 4 teams gevormd,
waarvan na een halve competitie (wedstrijden van 2 sets) in de 2e ronde de nrs. 1
worden samengevoegd, die in een groep van 3 spelen. Hetzelfde gebeurt met de nrs. 2,
3 en 4 (alle wedstrijden 2 sets).
Indien sprake is van 11 betrokken teams worden 2 groepen van 4 teams en 1 groep
van 3 teams gevormd. Overigens: zie 12 betrokken teams waarbij de nrs. 4 één
wedstrijd spelen (2 gewonnen sets).
Indien sprake is van 10 betrokken teams wordt 1 groep van 4 teams en 2 groepen van
3 teams gevormd. Overigens: zie 12 betrokken teams waarbij in de 2e ronde in groepen
van 3 wordt gespeeld (nr. 4 uit de eerste groep eindigt na de 1e ronde als 10e).
Indien sprake is van 9 betrokken teams worden 3 groepen van 3 teams gevormd,
waarvan na een halve competitie (wedstrijden van 2 sets) in de 2e ronde de nrs. 1
worden samengevoegd, die in een groep van 3 spelen. Hetzelfde gebeurt met de nrs. 2
en 3 (alle wedstrijden 2 sets).
Indien sprake is van 8 betrokken teams worden 2 groepen van 4 teams gevormd,
waarvan na een halve competitie (wedstrijden van 2 sets) in de 2e ronde de nrs. 1
tegen elkaar spelen en ook de nrs. 2, 3 en 4 (wedstrijden 2 gewonnen sets).
Indien sprake is van 7 betrokken teams wordt 1 groep van 4 teams en 1 groep van 3
teams gevormd. Overigens: zie 8 betrokken teams waarbij de nr. 4 uit de eerste groep
als 7e eindigt.
Indien sprake is van 6 betrokken teams worden 2 groepen van 3 teams gevormd,
waarvan na een halve competitie (wedstrijden van 2 sets) in de 2e ronde de nrs. 1
tegen elkaar spelen en ook de nrs. 2 en 3 (wedstrijden 2 gewonnen sets).
Indien sprake is van 5 betrokken teams wordt 1 groep van 5 teams gevormd, waarbij
alle teams éénmaal tegen elkaar spelen (wedstrijden 2 sets).
Indien sprake is van 4 betrokken teams wordt 1 groep van 4 teams gevormd, waarbij
alle teams éénmaal tegen elkaar spelen (wedstrijden 2 gewonnen sets).
Indien sprake is van 3 betrokken teams wordt 1 groep van 3 teams gevormd, waarbij
alle teams éénmaal tegen elkaar spelen (wedstrijden 2 gewonnen sets).
Indien sprake is van 2 betrokken teams spelen deze teams één wedstrijd tegen elkaar
(3 gewonnen sets).
Speelzalen promotie-/degradatie- en aanvullingswedstrijden
De promotie-/degradatie- en aanvullingswedstrijden worden gespeeld in door de RSC aan te
wijzen (centrale) speelzalen, waarbij de mogelijkheid bestaat dat er door een team wedstrijden
worden gespeeld in een zaal, waarin tijdens de competitie de thuiswedstrijden zijn gespeeld.
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Vergoeding overname niet opgekomen scheidsrechter
Aan een vereniging die een niet opgekomen (externe) scheidsrechter vervangt door een
(gekwalificeerde) scheidsrechter van de eigen vereniging, wordt hiervoor € 10,00 vergoed
(boven de reguliere vergoeding). Dit geldt ook voor de vereniging van de scheidsrechter, die
een wedstrijd op enige locatie van een niet-opgekomen scheidsrechter overneemt (mits
voldoende gekwalificeerd).

In rekening te brengen kosten
Indien een vereniging wordt bestraft wegens overtreding van één of meer bepalingen van de
artikelen 3.1.11.5, 3.1.11.6, 3.1.11.7, 3.1.11.8, 3.1.11.9, 3.1.11.10 en 3.1.11.11 dan wel als
een wedstrijd opnieuw wordt vastgesteld voortvloeiende uit het artikel 3.1.11.4 of als gevolg
van hetgeen hiervoor onder het hoofdstuk “Scheidsrechters” is bepaald, is de vereniging die
wordt bestraft dan wel het opnieuw vaststellen veroorzaakt, aansprakelijk voor de extra
zaalhuur en voor de reiskosten van het andere team. De reiskosten worden berekend vanaf de
vestigingsplaats van de vereniging tot de speelplaats. De RSC kan bepalen of er sprake is van
overige schade.
De extra zaalhuur, kosten en eventuele schade moet via de RSC in rekening worden gebracht.

Administratiekosten (o.a. 3.1.7.10 en 3.1.11.1)
Administratiekosten ter hoogte van de aangegeven bedragen worden voor de volgende
gevallen in rekening gebracht:
Overnemen speelniveau: voor de vereniging die het speelniveau overneemt
(3.1.11.1.a): € 100,--;
Bij aanvraag wijziging speeldatum, aanvangstijd of speelzaal (3.1.11.1.b): € 25,-- voor
wedstrijden in de hoogste drie klassen en € 10,-- voor wedstrijden in de laagste drie
klassen en de jeugdklassen A t/m C;
Het niet op tijd verstrekken van door of namens de RSC gevraagde inlichtingen of
opgaven: € 25,-Lijst administratieve maatregelen/boeten
Er is sprake van 6 categorieën administratieve maatregelen/boetes:
Categorie 1: € 200,00-,
Categorie 2: € 100,00-,
Categorie 3: €

50,00-,

Categorie 4: €

25,00-,

Categorie 5: €

10,00-,

Categorie 6: €

5,00-.
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Categorie 1 (€ 200)
Code

Omschrijving

ADL

dispensatievergoeding leveringsplicht scheidsrechter

10-11
200.00

AST

scheidsrechter tekort (art. 9.3.1)

200.00

COG 2

herhaling: ongerechtigde speler -H- (art. 3.1.11.11)

200.00

Categorie 2 (€ 100)
Code

Omschrijving

AISL 2

herhaling: inzetten scheidsrechter zonder geldige licentie -H- (art. 9.7)

10-11
100.00

ASNO 2

herhaling: scheidsrechter niet opgekomen (art. 9.11)

100.00

CJDF

jeugddispensatie -deelname buiten mededinging- (art. 3.1.4.1)

100.00

COG 1

ongerechtigde speler (art. 3.1.11.11)

100.00

COGJ 2

herhaling: ongerechtigde speler jeugd (art. 3.1.11.11)

100.00

COGM 2

herhaling: ongerechtigde speler CMV -H- (art. 3.1.11.6)

100.00

CTNO 2

herhaling: team niet opgekomen zonder tijdig bericht -H- (art. 3.1.11.5)

100.00

CTTBS

terugtrekken of niet opkomen team uit bekertoernooi senioren (art. 3.3.6.50) 100.00

CTTS

terugtrekken team uit seniorencompetitie (art. 3.1.3.6)

100.00

Categorie 3 (€ 50)
Code

Omschrijving

AISL 1

inzetten scheidsrechter zonder geldige licentie (art. 9.7)

10-11
50.00

ANAS

niet accepteren scheidsrechter (art. 9.12)

50.00

ANTIS

niet tijdig inleveren licentie (art. 9.8)

50.00

ANTVG

niet/onvolledig verstrekken gegevens (art. 9.1)

50.00

ASNO 1

scheidsrechter niet opgekomen (art. 9.10.1)

50.00

CNTVI 2

herhaling: niet/niet tijdig verstrekken inlichtingen -H- (art. 3.1.11.1)

50.00

COGJ 1

ongerechtigde speler jeugd (art. 3.1.11.11)

50.00

COGM 1

ongerechtigde speler CMV -H- (art. 3.1.11.6)

50.00

CTNO 1

team niet opgekomen zonder tijdig bericht (art. 3.1.11.5)

50.00

CTNOM 2

herhaling: CMV team niet opgegeven zonder tijdig bericht -H- (art. 3.1.11.4)

50.00

CTTBJ

terugtrekken of niet opkomen team uit bekertoernooi jeugd (art. 3.3.6.50)

50.00

CTTJ

terugtrekken team uit jeugdcompetitie (art. 3.1.3.6)

50.00

CTTM

CMV terugtrekken team uit CMV-competitie (art. 3.1.3.6)

50.00

CTVV

team verlaat veld voor einde wedstrijd (art. 3.1.11.8)

50.00

CTWB

team weigert met de wedstrijd te beginnen (art. 3.1.11.7)

50.00

Categorie 4 (€ 25)
Code

Omschrijving

10-11

ANLNO

lijnrechter (niet zijnde eredivisie) niet opgekomen (art. 9.10.2)

25.00

ANTVI

niet/onvolledig verstrekken van informatie (art. 9.2)

25.00

CNTVI1

niet/niet tijdig verstrekken van inlichtingen (art. 3.1.11.1)

25.00

CNVW 2

herhaling: niet tijdig versturen wedstrijdformulier(en) -H- (art. 3.1.11.15)

25.00

CTNOM 1

CMV team niet opgegeven zonder tijdig bericht -H- (art. 3.1.11.4)

25.00

CWWH

wijzigen wedstrijden hoogste drie klassen (art. 3.1.11.1b)

25.00
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Categorie 5 (€ 10)
Code

Omschrijving

10-11

AISC

inzetten scheidsrechter te lage code (art. 9.6)

10.00

CNAT

niet tijdig aanwezig zijn van een teller (art. 3.1.11.15)

10.00

CNBA

niet tijdig beschikbaar zijn van speelveld (art. 3.1.11.14)

10.00

CNTS

niet kunnen tonen spelerskaart (art. 3.1.11.15)

10.00

CNTSJ

niet kunnen tonen spelerskaart jeugd (art. 3.1.11.15)

10.00

CNUG

niet uniform gekleed (art. 3.1.11.15)

10.00

CNVW 1

niet tijdig versturen wedstrijdformulier(en) (art. 3.1.11.15)

10.00

COIL

verkeerd lidmaatschap (art. 3.1.5.1.)

10.00

COIW

onvolledig/niet juist invullen wedstrijdformulier (art. 3.1.11.15)

10.00

COIWB

basisopstelling foutief ingevuld wedstrijdformulier (art. 3.1.11.15)

10.00

COIWK

niet juist invullen “kop” wedstrijdformulier (art. 3.1.11.15)

10.00

COIWL

libero foutief vermeld op wedstrijdformulier (art. 3.1.11.15)

10.00

COIWN

foutieve registratiecode ingevuld (art. 3.1.11.15)

10.00

COIWR

rugnummervolgorde foutief op wedstrijdformulier (art. 3.1.11.15)

10.00

COIWS

ander rugnummer in basis-opstelling dan in teamregistratie (art. 3.1.11.15)

10.00

COIWW

wissel(s) foutief genoteerd op wedstrijdformulier (art. 3.1.11.15)

10.00

COW

ontbreken van het wedstrijdformulier (art. 3.1.11.15)

10.00

CUND 1

uitslag niet/niet tijdig doorgebeld (art. 3.1.11.15)

10.00

CUND 2

herhaling: uitslag niet/niet tijdig doorgebeld -H- (art. 3.1.11.15)

10.00

CWWH

wijzigen wedstrijden laagste drie klassen en Jeugd A t/m C (art. 3.1.11.1b)

10.00

Categorie 6 (€ 5)
Code

Omschrijving

10-11

ANIB

niet/niet tijdig inzenden scheidsrechterbeoordelingsformulier (art. 9.13)

5.00
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(Wedstrijd)kalender seizoen 2010-2011
Datum

Planning

za 11.09

Voorronde Beker/ Nat. Recreantenkampioenschap

za 18.09

-

1e ronde nationale beker
Toernooivorm C-Jeugd ronde 1

za 25.09

zo 26.09

1

za 02.10

zo 03.10

2

za 09.10

zo 10.10

3

za 16.10

zo 17.10

4

za 23.10

zo 24.10

reserve

za 30.10

Opmerkingen

Toernooivorm C-Jeugd ronde 2
2e ronde nationale beker

zo 31.10

5

zo 31.10

-

1e ronde regiobeker (senioren + jeugd)

za 06.11

zo 07.11

6

Toernooivorm C-Jeugd ronde 3

za 13.11

zo 14.11

7

za 20.11

zo 21.11

8

za 27.11

zo 28.11

reserve

za 04.12

zo 05.12

9

za 11.12
za 18.12

zo 12.12

10

zo 12.12

-

zo 19.12

reserve

za 18.12

-

za 25.12

zo 26.12

-

za 01.01

zo 02.01

-

za 08.01

zo 09.01

22

za 15.01

zo 16.01

11

za 22.01

zo 23.01

12

za 29.01

zo 30.01

13

zo 30.01

-

za 05.02

zo 06.02

14

za 12.02

zo 13.02

15

za 19.02

zo 20.02

16

za 26.02

zo 27.02

17

zo 27.02

-

za 05.03

zo 06.03

za 05.03

reserve
18

za 26.03

zo 27.03

19

zo 03.04

20

zo 03.04

-

zo 10.04

21

-

za 16.04

PD

zo 17.04

PD

zo 17.04
za 23.04

Toernooivorm C-Jeugd ronde 6
Toernooivorm C-Jeugd ronde 7
3e ronde regiobeker (senioren + jeugd)
Toernooivorm C-Jeugd ronde 8
Toernooivorm C-Jeugd ronde 9
4e ronde regiobeker (senioren + jeugd)

Toernooivorm C-Jeugd ronde 10
Finale Basisscholenvolleybaltoernooi (BSVT)
Toernooivorm C-Jeugd ronde 11
Halve finale regiobeker (senioren + jeugd)
rayonkampioenschap minivolleybal niveau 4 t/m 6
Promotie/degradatie-wedstrijden senioren
Promotie/degradatie-wedstrijden senioren
Eindtoernooi regiotrainingen B- en C-jeugd

zo 24.04

voorronde open clubkampioenschappen A-B-C- niv 6

Carnaval

zo 20.03

zo 10.04

2e ronde regiobeker (senioren + jeugd)

Halve finale Open Clubkampioenschappen A-B-C- niv 6

zo 13.03

za 09.04

Toernooivorm C-Jeugd ronde 5 (reserve)

-

za 19.03

za 02.04

3e ronde nationale beker

-

za 12.03

za 26.03

Toernooivorm C-Jeugd ronde 4

Regiokampioenschap A-B-C jeugd
Pasen
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ma 25.04

-

za 30.04
zo 08.05

-

za 14.05

Regio Recreantenkampioenschap
Finale Open Clubkampioenschappen A-B-C- niv 6

zo 15.05
za 21.05

finale regiobeker (senioren + jeugd)
Koninginnedag

zo 22.05

Regiokampioenschap niveau 4 t/m 6
-

ODI int. Jeugdtoernooi

za 28.05

-

Finale Gesloten Clubkampioenschappen A-B-C- niv 6 (NGJK)

za 11.06

-

Open Ned Kampioenschap op Gras (Jeugd en Senioren)

Bij deze wedstrijdkalender behoort de “Prioriteitenlijst wedstrijdkalender”

Prioriteitenlijst
Indien voor een speler 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. Officiële wedstrijden Nationale Teams
2. Wedstrijden Europacup
3. Wedstrijden (kwalificatie) Europese Jeugdkampioenschappen
4. Wedstrijden A- en B-League
5. Nationale Jeugdkampioenschappen (NOJK A-B-C-CMV, NGJK A-B-C-CMV, NK NVS)
6. Wedstrijden Nationaal Bekertoernooi
7. Wedstrijden Regionaal Bekertoernooi
8. Wedstrijden eerste divisie, tweede divisie en Nationale Jeugdcompetitie
9. Wedstrijden regiocompetitie
10. Oefenwedstrijden en toernooien Nationale Teams
Algemeen: Wedstrijden uit de nationale prioriteitenlijst gaan boven wedstrijden uit een
regionale prioriteitenlijst.
LET OP: Speelronde 22 is gepland in het weekend van 8 en 9 januari 2011. De voornaamste
reden is de zaterdagen die eind april en begin mei niet beschikbaar zijn voor competitie
wedstrijden.
Op 23 april is het Pasen, op 30 april is het Koninginnedag. Dit zou betekeken dat de 1e PD
ronde pas op 7 mei zou kunnen plaatsvinden. Echter op deze dag is ook de finale van de NOJK
(open clubkampioenschappen) gepland. De RSC heeft ervoor gekozen om speelronde 22
eerder te plannen in het seizoen en de PD wedstrijden in één weekend te spelen (16 en 17
april 2011)
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Wedstrijdschema seizoen 2010-2011
ronde

datum

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1

za/zo

25/26 sep.

L-A

B-K

C-J

D-I

E-H

F-G

F-G

E-H

D-I

C-J

B-K

L-A

2

za/zo

02/03 okt.

K-A

J-B

I-C

H-D

G-E

F-L

G-E

H-D

I-C

J-B

K-A

F-L

3

za/zo

09/10 okt.

A-J

B-I

C-H

D-G

E-F

E-F

D-G

C-H

B-I

A-J

K-L

K-L

4

za/zo

16/17 okt.

I-A

H-B

G-C

F-D

L-E

F-D

G-C

H-B

I-A

J-K

J-K

L-E

5

za/zo

30/31 okt.

A-H

B-G

C-F

D-E

D-E

C-F

B-G

A-H

K-I

J-L

K-I

J-L

6

za/zo

06/07 nov.

G-A

F-B

E-C

L-D

E-C

F-B

G-A

H-K

I-J

I-J

H-K

L-D

7

za/zo

13/14 nov.

A-F

B-E

C-D

C-D

B-E

A-F

K-G

J-H

I-L

J-H

K-G

I-L

8

za/zo

20/21 nov.

E-A

D-B

L-C

D-B

E-A

F-K

G-J

H-I

H-I

G-J

F-K

L-C

9

za/zo

04/05 dec.

A-D

B-C

B-C

A-D

K-E

J-F

I-G

H-L

I-G

J-F

K-E

H-L

10

za/zo

11/12 dec.

C-A

L-B

C-A

D-K

E-J

F-I

G-H

G-H

F-I

E-J

D-K

L-B

22

za/zo

08/09 jan.

A-L

K-B

J-C

I-D

H-E

G-F

G-F

H-E

I-D

J-C

K-B

A-L

11

za/zo

15/16 jan.

A-B

A-B

K-C

J-D

I-E

H-F

G-L

H-F

I-E

J-D

K-C

G-L

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

ronde

datum

12

za/zo

22/23 jan.

A-K

B-J

C-I

D-H

E-G

L-F

E-G

D-H

C-I

B-J

A-K

L-F

13

za/zo

29/30 jan.

J-A

I-B

H-C

G-D

F-E

F-E

G-D

H-C

I-B

J-A

L-K

L-K

14

za/zo

05/06 feb.

A-I

B-H

C-G

D-F

E-L

D-F

C-G

B-H

A-I

K-J

K-J

E-L

15

za/zo

12/13 feb.

H-A

G-B

F-C

E-D

E-D

F-C

G-B

H-A

I-K

L-J

I-K

L-J

16

za/zo

19/20 feb.

A-G

B-F

C-E

D-L

C-E

B-F

A-G

K-H

J-I

J-I

K-H

D-L

17

za/zo

26/27 feb.

F-A

E-B

D-C

D-C

E-B

F-A

G-K

H-J

L-I

H-J

G-K

L-I

18

za/zo

19/20 mrt.

A-E

B-D

C-L

B-D

A-E

K-F

J-G

I-H

I-H

J-G

K-F

C-L

19

za/zo

26/27 mrt.

D-A

C-B

C-B

D-A

E-K

F-J

G-I

L-H

G-I

F-J

E-K

L-H

20

za/zo

02/03 apr.

A-C

B-L

A-C

K-D

J-E

I-F

H-G

H-G

I-F

J-E

K-D

B-L

21

za/zo

09/10 apr.

B-A

B-A

C-K

D-J

E-I

F-H

L-G

F-H

E-I

D-J

C-K

L-G

De horizontale letters A t/m L zijn de indelingsletters. Deze staan eveneens voor de naam van de verenigingen
in de klassenindeling. Het blokkenschema onder de indelingsletter geeft het wedstrijdschema van het
betreffende team aan.

Bindende Richtlijnen seizoen 2010-2011
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