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3.3.1 Algemeen 

3.3.1.1 Dit reglement is een aanvulling op het algemene competitiereglement en beschrijft de 

specifieke organisatorische regels omtrent het CMV volleybal. 

3.3.1.2 Het Cool Moves Volley (CMV) is een volleybalvorm voor jeugd van 12 jaar en jonger. 

Het CMV is opgedeeld in 6 niveaus, die samen de bouwstenen vormen. 

3.3.1.3 De Organisator van de toernooien en competitiewedstrijden is het regiokantoor of 

een aangestelde vrijwillige competitieleider. 

3.3.1.4 In het reglement wordt over toernooien en competitie gesproken. Bij toernooien gaat 

het om speeldagen waar per keer voor ingeschreven kan worden. Bij de competitie 

gaat het om een reeks van speeldagen waar voor de duur van de gehele eerste en/of 

tweede helft een vaste inschrijving geldt. 

3.3.1.5 CMV-teams worden genummerd per niveau. 

3.3.1.6 De ontvangende vereniging is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken op de 

speeldagen, conform de reglementen van de Organisator. 

 

3.3.2 Opbouw 

3.3.2.1 Het aantal teams per poule in de CMV is afhankelijk van de aanmeldingen en de 

speelvorm. 

3.3.2.2 Op alle niveaus zal de indeling per speelgebied plaatsvinden. Het plaatsen van twee of 

meer teams van dezelfde vereniging in één poule is toegestaan.  

3.3.2.3 Per speelgebied is er een overzicht met de specifieke afspraken die zijn gemaakt 

omtrent indeling en spelvorm. Dit is terug te vinden in Publicatie 3.14. 

 

3.3.3 Samenstellen team 

3.3.3.1 De leeftijdgrenzen voor het CMV zijn als volgt: 

Niveau 6: op 30 september van het seizoen niet ouder dan 11 jaar  

Niveau 5: op 30 september van het seizoen niet ouder dan 10 jaar 

Niveau 4: op 30 september van het seizoen niet ouder dan 9 jaar 

Niveau 3: op 30 september van het seizoen niet ouder dan 8 jaar 

Niveau 2: op 30 september van het seizoen niet ouder dan 7 jaar 

Niveau 1: op 30 september van het seizoen niet ouder dan 6 jaar 
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3.3.3.2 Binnen niveau 1 t/m 5 is het toegestaan om in het Cool Moves Volley maximaal één 

niveau lager te spelen dan het niveau waar de speler officieel in hoort te spelen 

(conform de gestelde leeftijden). Het is toegestaan om hoger te spelen dan het niveau 

dat bij de leeftijd past. 

Mocht het zo zijn dat een speler twee niveaus lager wil spelen, dan dient hier officieel 

dispensatie voor te worden aangevraagd bij de Organisator.  

Mocht een speler met de C jeugd leeftijd (12 jaar) mee willen spelen bij CMV niveau 6 

dan dient hier ook dispensatie voor te worden aangevraagd bij de Organisator. 

In beide gevallen is het zo dat als de Organisator de dispensatie toekent, het team 

waar de speler zich in bevindt niet mee speelt om het kampioenschap. 

Een dispensatieaanvraag moet tegelijk met de indiening van het teamopgaveformulier 

worden vermeld en kan voor de 1ste en 2e helft apart worden aangevraagd. 

3.3.3.3 Een vereniging verstrekt vóór de aanvang van de 1e en de 2e helft een teamopgave 

aan de Organisator. Deze teamopgave geeft de samenstelling van de deelnemende 

teams weer en wordt ingediend op een door de Organisator voorgeschreven wijze. 

3.3.3.4 Bij deze teamopgave worden per team ten minste drie spelers opgegeven. Zodra een 

teamopgave onder het minimum komt, dient een aanvullende teamopgave te worden 

ingezonden. 

3.3.3.5 Binnen het CMV mag een team bestaan uit jongens of meisjes of een mix hiervan. Bij 

de indeling wordt hier geen onderscheid in gemaakt. 

3.3.3.6 Tijdens de wedstrijd mag een team met 3 of 4 spelers in de veldopstelling staan. 

Eventuele extra spelers moeten indraaien volgens de voor dat niveau geldende 

spelregels. 

 

3.3.4 Officials 

3.3.4.1 De scheidsrechter hoeft niet in het bezit te zijn van een scheidsrechterlicentie. Wel 

dient hij op de hoogte te zijn van de spelregels die gelden voor het niveau van de 

wedstrijd. 

3.3.4.2 Het aanwijzen van de scheidsrechter en/of teller verschilt per speelgebied. Dit is ook 

terug te vinden in publicatie 3.14. 
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3.3.5 Wedstrijden 

3.3.5.1 De ontvangende vereniging zorgt ervoor dat de speelvelden tien minuten vóór het in 

het wedstrijdprogramma vastgestelde tijdstip speelklaar zijn. 

3.3.5.2 Per speelveld dient de ontvangende vereniging beschikbaar te stellen: 

a.  goedgekeurde wedstrijdbal(len); 

b. voorgeschreven wedstrijdformulier(en) (CMV-volleybal); 

c. handscorebord(en); 

3.3.5.3 Bij alle wedstrijden moet gebruik worden gemaakt van het door de Organisator 

voorgeschreven wedstrijdformulier. 

3.3.5.4 De ontvangende vereniging draagt er zorg voor, dat het wedstrijdformulier ten minste 

tien minuten vóór het aanvangstijdstip beschikbaar is. 

3.3.5.5 Naast het veld mogen maximaal twee coaches staan om het team te begeleiden. 

3.3.5.6 De spelers dienen uniform gekleed te zijn. 

3.3.5.7 De ontvangende vereniging draagt er zorg voor dat direct na afloop van een 

competitie of toernooi speeldag de uitslagen van alle wedstrijden worden 

doorgestuurd/ingevoerd op een door de Organisator bepaalde wijze. 

Wedstrijdwijzigingen 

3.3.5.8 Per speelgebied kan het verschillen of een wedstrijd verplaatst kan worden. De regels 

hieromtrent zijn terug te vinden in Publicatie 3.14. 

3.3.5.9 Als een team zich afmeldt voor een wedstrijddag kan het per speelgebied verschillen 

wat er met de betreffende wedstrijden gebeurt. De regels hieromtrent zijn terug te 

vinden in Publicatie 3.14. 

 

3.3.6 Regiokampioenschap 

3.3.6.1 De kampioen van de hoogste poule per speelgebied mag deelnemen aan het 

regiokampioenschap. Per regio wordt bepaald voor welke niveaus er een 

regiokampioenschap gehouden wordt. 

3.3.6.2 De regiokampioen en de nummer twee bij niveau 6 hebben het recht deel te nemen 

aan de Nationale Gesloten Jeugdkampioenschappen in hun categorie. 


