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1. CMV toernooien voor speelgebied Dokkum-Drachten 
 
De regio Noord van de Nevobo organiseert 9 toernooien op zaterdagochtend 
voor jeugd in de CMV leeftijd (8-12 jaar). 
 
Contactpersoon: 

Marian Folmer – regiokantoor Noord – Heerenveen, telefoon 0513-
656969 en mail marian.folmer@nevobo.nl   

 
De contactpersoon/wedstrijdsecretaris CMV van de vereniging krijgt de 
informatie toegestuurd. Lees het goed door en wijs de begeleiders van de teams 
en zaalwacht op hun taken. Voor vragen en onduidelijkheden kun je terecht bij 
bovengenoemde contactpersoon. 
 
2. Toernooi- en wedstrijdreglement 
 
Bij het organiseren van de toernooien en tijdens het spelen gelden de volgende 
regels m.b.t. kaarten, leeftijdsgrenzen, aanvragen van dispensaties etc., en is het 
volgende wedstrijdreglement van toepassing.  
 
Spelerskaarten 

Spelers die deelnemen aan deze toernooien dienen een spelerskaart te hebben 
en dus als bondslid aangemeld te zijn. (aanvragen bij Nevobo). 
 
Aard van de competitie 
Er wordt een competitie georganiseerd voor elk CMV niveau waar het mogelijk is 
een poule samen te stellen (minimaal 4 teams). De teams worden voor het halve 
seizoen opgegeven (1

e
 aanmelding september, voor 2

e
 helft in december). De 

teams moeten via www.nevobo.nl door de wedstrijdsecretaris CMV. Er worden 
per toernooi per team 3 of 4 wedstrijden gespeeld. 
 
Niveaus 
Bij het indelen van teams naar niveau wordt uitgegaan van de leeftijd van de 
spelende deelnemers. Kom je als vereniging in de problemen wat betreft indeling 
van de niveaus met spelers die graag competitie willen spelen vraag dan 
dispensatie aan. Je kunt te allen tijde problemen voorleggen: er wordt altijd 
geprobeerd tot een bevredigende oplossing te komen.  
 
Leeftijden 

Voor de poules worden leeftijdsgrenzen gehanteerd. De peildatum voor de 
leeftijd is 1 oktober 2020, dat wil zeggen dat een speler op 1 oktober niet ouder 
mag zijn dan de bij het speelniveau aangegeven leeftijd.  
Voor meer info: https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/cmv-

competitie/  
Richtlijn is om te voorkomen dat (veel) oudere spelers tegen jongere moeten 
spelen, omdat de oudere speler nog niet op niveau is. Voor nieuwe spelers kan 
dus gelden dat deze spelers eerst via trainingen op een dusdanig niveau moeten 
komen, voordat er deelgenomen kan worden aan de competitie. 
Bij CMV volleybal mag een speler 1 jaar te oud zijn  voor het niveau waarin wordt 
gespeeld (met uitzondering van niveau 6). Wanner een team toch speelt met 

mailto:marian.folmer@nevobo.nl
http://www.nevobo.nl/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/cmv-competitie/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/cmv-competitie/
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spelers die meer dan 1 jaar te oud zijn kunnen ze geen kampioen worden en 
dingen niet mee met de prijzen.  
 
Zaalwacht, contactpersoon en begeleider 
Per toernooi wordt een vereniging aangewezen als zaalwacht (zie overzicht 
speeldata). De zaalwacht verzorgt de gang van zaken rondom een toernooi. De 
teams worden begeleid door een begeleider die de deelnemers gedurende de 
toernooien begeleidt. De zaalwacht, contactpersonen en begeleiders van de 
deelnemende verenigingen moeten voor een goed verloop van de kompetitie 
aan de aangegeven richtlijnen voldoen.   
 
Ballen 

Om gelijkheid in de speelbal voor het CMV te krijgen, mag alleen een 
goedgekeurde CMV volleybal worden gebruikt. 
 
Spelregels 
Er wordt gespeeld volgens de spelregels van de Nevobo voor circulatievolleybal. 
Zie hiervoor 
https://www.nevobo.nl/cms/download/5481/CMV%20spelregels%202019-
2021.pdf 
 
Wedstrijdverloop 

Begeleider dient ervoor te zorgen dat een team op tijd in het veld staat. De 
begeleider van het team dat als eerstgenoemde op het wedstrijdschema staat 
fluit de wedstrijd. Het eerstgenoemde team begint met opslag. Een begeleider 
moet gelegenheid worden gegeven aanwijzingen te geven als dat voor het 
verloop van de wedstrijd beter is. Het spel mag hierdoor in een beslissende fase 
niet onnodig opgehouden worden. 
 
Onvolledig raken team 

Raakt een ploeg onvolledig, dan mag met een onvolledige ploeg worden 
doorgespeeld. De tegenpartij mag wel in volledige samenstelling doorspelen. 
 
Indraaien reservespelers 

Bij alle categorieën wordt gewisseld op de serveerplaats. Er wordt op tijd 
gespeeld. 
 
Nethoogte 
De nethoogte is ca 2 meter. Spelers mogen het net niet raken en de middenlijn 
niet overschrijden. 
Puntentelling voor alle niveaus is als volgt: 
Elke gewonnen wedstrijd levert 2 wedstrijdpunten op, is de stand gelijk dan levert 
dit 1 wedstrijdpunt op voor beide teams.  
Er wordt gespeeld in 2 seizoenhelften; 4 toernooien oktober-december 2020 en 
5 toernooien van januari-april 2021. In beide periodes wordt het hoogst 
geplaatste team kampioen. 
 
De zaalwacht is verantwoordelijk voor de verwerking van de uitslagen. Deze 
worden tijdens het toernooi digitaal in de computer gezet. Instructie hierover bij 
de zaalwacht-informatie. 

https://www.nevobo.nl/cms/download/5481/CMV%20spelregels%202019-2021.pdf
https://www.nevobo.nl/cms/download/5481/CMV%20spelregels%202019-2021.pdf
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Overige 
In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de 
vertegenwoordiger van organisatie de aangewezen zaalleiding. 
 
Op- en aanmerkingen 

We stellen het op prijs kritiek, aanvullingen of opmerkingen te krijgen (graag 
schriftelijk reageren) van deelnemende verenigingen en zullen deze indien zinvol 
en voor zover mogelijk verwerken.  
Dit kan via de mail naar de contactpersoon marian.folmer@nevobo.nl 
 
3. Taken contactpersoon. 
 
Per vereniging wordt een contactpersoon/wedstrijdsecretaris opgegeven in 
sportlink. De informatie gaat via deze gegevens naar de verenigingen. Deze 
contactpersoon heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden. 
 
1. Het inschrijven van de teams voor september en voor de 2

e
 seizoenshelft in 

december. Dit moet via www.nevobo.nl – competitie – inschrijven teams.  
2. Het per team aanwijzen van een begeleider, die kan fluiten en tellen en die 

de spelregels van het teamniveau bij zich heeft/kent. 
3. Verzorgen van uniforme kledij (shirt, sportbroekje en sportschoenen). 

Sportschoenen met zwarte zolen zijn VERBODEN. Een rugnummer op de 
shirts is niet verplicht. Op blote voeten spelen mag niet.  

4. Iedere deelnemende vereniging is verplicht 1 bal per aangemeld team te 
leveren.  

5. De aanvangstijden van de wedstrijden worden schriftelijk doorgegeven, aan 
de contactpersoon/wedstrijdsecretaris CMV en is voor iedereen te vinden op 
de site of in de app.  

6. De zaalwacht wijzen op de taken die moeten worden verricht. 
 
4. Taken coach/begeleider. 
 
1. 15 Minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd spelerskaarten inleveren 

zodat die door de zaalwacht gecontroleerd kunnen worden 
2. De begeleider van het team dat als eerstgenoemde op het wedstrijdschema 

staat fluit de wedstrijd.  
3. De begeleider van het team dat als laatstgenoemde op het wedstrijdschema 

staat houdt de stand bij gedurende de wedstrijd.  
4. Bij aanvang van iedere wedstrijd dient het telbriefje bij de zaalwacht te 

worden opgehaald door de teller.  
5. Coach/begeleider dient een eigen fluit mee te nemen. 
6. De begeleider dient ervoor te zorgen dat een team op tijd in veld staat.  
7. Het op het wedstrijdschema eerstgenoemde team begint met opslag. 
 
 
Tijdens het fluiten 

De scheidsrechter dient zich aan de volgende richtlijnen te houden. 
1. Geef met duidelijke gebaren aan wat fout is (bijvoorbeeld in- en uit ballen) 
2. Fluit hard en duidelijk.  

mailto:marian.folmer@nevobo.nl
http://www.nevobo.nl/
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3. Het aanraken van het net door één van de spelers moet worden afgefloten. 
4. Voetfouten moeten worden aangewezen.  
5. Geef een begeleider gelegenheid aanwijzingen te geven als dat voor het 

verloop van de wedstrijd beter is. 
 
Tijdens het tellen 

De teller dient zich aan de volgende richtlijnen te houden.  
1. Het team verantwoordelijk voor de teller haalt het scorebriefje voor aanvang 

van de wedstrijd af bij de wedstrijdtafel. 
2. De teller neemt met scorebord plaats tegenover de scheidsrechter.  
3. De teller kan in/uit ballen aan eigen kant aangeven naar de scheidsrechter, 

de scheidsrechter neemt de uiteindelijke beslissing.  
4. De tellende begeleider levert het tel briefje met uitslag in bij zaalleiding. 
 
Algemeen 

- Tijdens de wedstrijden mogen de niet-spelende teams niet ballen.  
- Plaats nemen op tribune of banken.  
- De begeleiding dient toezicht te houden op het team in kleedkamer, gangen 

en zaal (vernielingen worden verhaald). 
 
5. Taken zaalwacht 
 
Vooraf 

1. Wedstrijdbriefjes uitprinten 
2. Het (in overleg met de zaalbeheerder) opbouwen van de zaal. 
3. Het afplakken van de velden voor de juiste categorieën (niveau 1 t/m 4 

achterlijn op 4,5 meter vanaf midden. Niveau 5 en 6 binnenste achterlijn 
badmintonveld). 

4. Het telbord moet tegenover de scheidsrechter worden geplaatst. 
5. Het op tijd speelklaar hebben van de velden, wedstrijdtafel, omroepinstallatie, 

scorebriefjes en wedstrijdschema’s.  
 
Voor de wedstrijden 
1. De zaalleiding controleert de spelerskaarten. Met name wordt gecontroleerd 

of de leeftijdgrens niet is overschreden.  
2. Iedere serie wedstrijden tijdig omroepen. 
3. Indien een team niet komt opdagen doet de zaalleiding haar best een 

vervangende wedstrijd voor het overblijvende team te regelen. 
4. Tijdschema bewaken: de tijd mag niet worden overschreden.  
5. Afwijkingen van de normale gang van zaken tijdens toernooien (niet 

opgekomen teams, spelerskaarten niet in orde, etc.) doorgeven via mail naar 
marian.folmer@nevobo.nl.  

 
Tijdens/Na de wedstrijden 

1. Digitaal invoeren van alle uitslagen via www.nevobo.nl.  
2. De zaalleiding zorgt ervoor dat buiten de velden niet wordt gespeeld. 
3. De zaalwacht ziet erop toe dat toeschouwers zich uitsluitend op daartoe 

ingerichte plaatsen bevinden (OUDERS NIET IN DE ZAAL). 
 

mailto:marian.folmer@nevobo.nl
http://www.nevobo.nl/
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Na afloop van het toernooi 
1. Het na afloop van het toernooi opruimen van de zaal.  
2. Gevonden voorwerpen van vorige toernooien zitten in het koffertje en worden 

eventueel aan de rechtmatige eigenaar uitgedeeld. 
3. De tas met toebehoren doorgeven aan de zaalwacht voor volgende toernooi. 

Wedstrijdbriefjes met uitslagen bewaren(1 maand) voor eventuele controle. 
4. Toezicht houden op schoonmaken zaal en kleedkamers. 
 
Tips 
Het is verstandig om van te voren contact op te nemen met de beheerder van de 
zaal en met de beheerder van de kantine. De beheerder weet hoe de zaal moet 
worden opgebouwd en wil hierbij vaak wel behulpzaam zijn. Maak een afspraak 
over het tijdstip (zodanig dat op tijd gespeeld kan worden) waarop de beheerder 
de zaal open doet en wanneer de kantine opengaat. 
 
Het is verstandig om met minimaal twee mensen de zaalwacht uit te voeren.  
 
Indien tijdens het toernooi teveel vertraging optreedt, dan moet zonodig de 
gebruikelijke speelduur van 15 minuten per wedstrijd worden ingekort, zodat de 
wedstrijden weer volgens het schema verlopen en de duur van de zaalhuur niet 
wordt overschreden.  
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Toernooien Wedstrijdschema 
De toernooien worden gehouden op zaterdag en zullen op de volgende data 
worden georganiseerd:  

 
6. Opgave van teams 
 
Opgave van teams dient digitaal via www.nevobo.nl gedaan te worden. Dit op 
dezelfde manier als alle competitie spelende teams. Instructie hiervoor is te 
vinden via: 
https://www.nevobo.nl/cms/download/3618/Handleiding%20Online%20Inschrijve
n.pdf en 
https://www.nevobo.nl/cms/download/3346/handleiding%20opgave%20teamsam
enstelling.pdf 
 
Zorg ook dat op tijd voor het 1

e
 toernooi de juiste namen zijn ingevuld bij de 

teams. Dit kan sancties voorkomen. 
De opgave is voor een half seizoen. Er wordt vanuit gegaan dat een eenmaal 
opgegeven team ieder volgend toernooi meedoet.  
 
7. Kosten 
 
Toernooideelname 
De kosten voor deelname aan de toernooien bedraagt € 59,- per team per half 
seizoen (okt.-dec. en jan.-apr.).  
 
 
 
 
 

Datum    Tijd Sporthal Plaats      Opgave voor   Zaalwacht 

      

3 oktober 2020 0830-1230 

 

Fugelkamp  Harkema 6 sept 2020 Drachten/HVC  

 

31 oktober 2020  0830-1230 Wetterstins Bergum  DFS/Tonevido 

 

21 november 2020 0830-1230 de Veste Gr Opende  Vv DSO/JMC 

  

12 december 2020 0830-1230 Houtmoune Buitenpost  Buitenpost/DOS(K) 

      

16 januari 2021 0830-1230 Revalidatie 

Beetsterz 

Beetsterzwaag 18 dec 2020 ODS/Tijnje 

      

6 februari 2021 0830-1230 Doelstien Dokkum  De Roeken/Avios 

      

13 maart 2021 

 

27 maart 2021 

0830-1230 

 

0830-1230 

Surventohal 

 

Heechfin 

Surhuisterveen 

 

Ferwert 

 

 

 

VCS 

 

SVT/Oer ‘t Net 

      

24 april 2021 0830-1230 De Wier (grote zaal)  Ureterp         Oerterp/Drachten 

http://www.nevobo.nl/
https://www.nevobo.nl/cms/download/3618/Handleiding%20Online%20Inschrijven.pdf
https://www.nevobo.nl/cms/download/3618/Handleiding%20Online%20Inschrijven.pdf
https://www.nevobo.nl/cms/download/3346/handleiding%20opgave%20teamsamenstelling.pdf
https://www.nevobo.nl/cms/download/3346/handleiding%20opgave%20teamsamenstelling.pdf

