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Onderwerp
Invullen wedstrijdformulier

Contactpersoon
Michiel van der Eerden
michiel.van.der.eerden@nevobo.nl
Daphne.van.kleef@nevobo.nl
040-2381043

Geacht bestuur,
De competitie is weer begonnen, een van de aspecten die daarbij hoort is het juist en volledig
invullen van het wedstrijdformulier. Na de eerste competitieronde hebben we helaas moeten
constateren dat er erg veel wedstrijdformulieren niet juist en/of volledig zijn ingevuld.
Het invullen van de wedstrijdformulieren is een belangrijke taak, helaas hebben we na de eerste
competitieronde moeten constateren dat een groot aantal formulieren onjuist en/of onvolledig
ingevuld zijn. Het is in ons aller belang dat de formulieren volledig en duidelijk worden ingevuld.
Hiermee voorkomen we fouten in de verwerking daarvan. Wij willen daarnaast voorkomen dat uw
vereniging onnodig boetes opgelegd krijgt die makkelijk kunnen worden voorkomen.
Daarom verzoeken wij u hierbij dringend ervoor zorg te dragen dat het formulier netjes en
leesbaar is ingevuld.
De formulieren dienen opgestuurd te worden naar:

Nevobo regio Zuid
Postbus 6421
5600 HK Eindhoven

Veel voorkomende zaken die niet goed of niet volledig zijn ingevuld.
De wedstrijdgegevens (bovenkant van het wedstrijdformulier) is niet volledig ingevuld.
De teamregistratie (namen en relatiecodes, dienen op volgorde van rugnummer te worden
ingevuld. Indien er geen spelerskaart aanwezig is (of relatiecode niet bekend is), dient de
speler zich te legitimeren van een ID bewijs (Paspoort, ID-kaart of rijbewijs). Dit geldt
voor alle categorieën (senioren, jeugd en CMV)
In het vakje opmerkingen dient u de geboortedatum in te vullen van de speler. De
nummers van een paspoort, ID-kaart of rijbewijs kunnen wij niet controleren.
Geen rugnummers ingevuld bij de teamregistratie, dit komt voornamelijk voor bij jeugd A
t/m C wedstrijden. Bij de CMV wedstrijden is het niet verplicht om met rugnummers te
spelen.
Coaches dienen ook lid te zijn van de Nevobo, ze nemen ook deel aan de wedstrijd. De
relatiecode dient ook op het wedstrijdformulier vermeld te worden.
De libero, dient ook bovenaan in de teamopgave vermeld te worden, de libero dient dus
niet alleen in het vakje libero vermeld te worden. Een libero dient tweemaal ingevuld te
worden.
De rugnummers in de (basis) opstelling dienen overeen te komen met de teamregistratie
op het wedstrijdformulier. Tevens dient te worden aangegeven of dit ploeg A of ploeg B
betreft.

De wisselingen in de opstelling dienen bij de juiste speler in de opstelling te worden
vermeld.
Voor dat u het formulier tekent als aanvoerder of coach controleren of de basisopstelling
klopt met de nummers die bij de teamregistatie staan (namen en relatiecodes).
U kunt op het regioformulier ook aangeven welke spelers gespeeld niet gespeeld hebben,
dit kunt u doen d.m.v. sterretje achter de naam te zetten, in de aparte kolom.
De setstanden en uitslag dient te worden ingevuld in het daarvoor bestemde vakje.
De scheidsrechter dient met relatiecode en vereniging op het wedstrijdformulier vermeld
te worden, alleen een verenigingsnaam is niet voldoende. Dit geldt voor alle categorieën
(senioren, jeugd en CMV).
Bij alle wedstrijden met een (regio)formulier dient de teller te worden ingevuld. Deze dient
ook de vereniging in te vullen waarvoor hij/zij actief is.
In bijlage vindt u de handleiding hoe het regioformulier ingevuld dient te worden.
Wilt u zo vriendelijk zijn dit binnen uw vereniging te verspreiden. De brief is reeds verstuurd naar
de wedstrijdsecretaris, contact persoon scheidsrechter en alle scheidsrechters waarvan het emailadres bekend is bij ons.
Indien u nog vragen heeft neem dan contact op met Michiel van der Eerden of Daphne van Kleef.

Met vriendelijke groet,

Michiel van der Eerden & Daphne van Kleef
Medewerkers wedstrijdwezen
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