
 
 

EVV Bultman-Hartholt  Seizoen: 2021-2022 

Data: Deadline: 
Inschrijving 1e helft 15 mei 
Concept competitie 1e helft 1 september 
Informatie 2e helft Begin November 
Inschrijving 2e helft 1 december 
Concept competitie 2e helft 1e week januari 

 

Aanvullende Spelregels jeugd: 
Aantal sets: Minimaal 4, maximaal 5 sets. 
Nethoogtes:  Jongens: Meiden: Veldafmeting: 
Jeugd A Alle klassen 2,43 m 2,24 m 9 x 9 m 
Jeugd B Top- /Hoofd- / 1e klasse 2,30 m 2,24 m 9 x 9 m 

2e / 3e klasse 2,24 m 2,15 m 9 x 9 m 
Jeugd C Top- /Hoofd- / 1e klasse 2,15 m 2,15 m 9 x 9 m 

2e / 3e klasse 2,10 m 2,10 m 7 x 9 m 
Service regeling 
Jeugd C 2e en 3e 
klasse 

Een speler mag bij de servicebeurt maximaal drie keer serveren, daarna 
wordt er verplicht doorgedraaid in de opstelling. De service dient achter de 
achterlijn uitgevoerd te worden. 

Speelgerechtigd: Jeugd A/B: Er mag gespeeld worden als de speler vermeld staat op het 
(online) wedstrijdformulier en de speler in het bezit is van een spelerskaart 
en/of identiteitsbewijs.  
Jeugd C: Er mag altijd gespeeld worden zonder spelerskaart, indien de 
speler vermeld staat op het (online) wedstrijdformulier. 

Wissels: In een set mag er maximaal 6 spelerswissels plaatsvinden.  
(Een speler erin halen, en een rally later eruit halen = 2 wissels.) 
 
Voorbeeld:  
Speler #5 uit de basisopstelling wisselt met speler #3. Speler #5 kan alleen 
op zijn positie weer terug gewisseld worden met speler #3. Als dit eenmaal 
is gebeurd, kan speler #3 kan na een voltooide rally weer gewisseld worden 
met bijvoorbeeld speler #6 uit de basisopstelling. Maar hij kan ook 
nogmaals met speler #5 wisselen. 

 

 

Leeftijdsgrenzen jeugd: 
A-jeugd: op 30 september van het seizoen niet ouder dan 17 jaar 
B-jeugd: op 30 september van het seizoen niet ouder dan 15 jaar 
C-jeugd: op 30 september van het seizoen niet ouder dan 13 jaar 

 

 

Klasses A- B- C jeugd: 1e helft: 2e helft: 
Topklasse: - Alle categorieën  
Hoofdklasse Alle categorieën  Alle categorieën  
1e klasse Alle categorieën  Alle categorieën  
2e klasse Alle categorieën  Alle categorieën  
3e klasse * Alle categorieën  Alle categorieën  

* 3e klasse wordt alleen georganiseerd bij voldoende aanmeldingen. 
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Reglementen omtrent dispensatie: 
Bij het meespelen, mag je niet meer dan 
één jaar ouder zijn dan de voor die 
leeftijdscategorie geldende leeftijd  

Een team met meer dan twee dispensatiespelers of 
één speler die meer dan één jaar ouder is dan de voor 
die leeftijdscategorie geldende leeftijd, heeft nooit 
recht op het kampioenschap en zal buiten 
mededinging meespelen in de competitie. 

Het is dispensatiespelers toegestaan in 
hun eigen leeftijdscategorie of hoger uit 
te komen. 

In de regio’s Oost, Noord en Zuid is het niet 
toegestaan om jongens uit te laten komen/ in te delen 
in een meisjes team. 

Teams die buiten mededinging spelen 
hebben nooit recht om te promoveren 
naar een hogere klasse. Wel kunnen 
teams die buiten mededinging spelen 
degraderen naar een lagere klasse. 

In regio Oost kunnen buiten mededinging teams 
alleen spelen in de 2e of 3e klasse. 

In de Hoofdklasse mogen maximaal twee 
dispensatiespelers uitkomen die minder 
dan één jaar te oud zijn. Het betreffende 
team mag wel kampioen worden maar 
heeft geen recht om uit te komen in de 
Topklasse. 

In regio Oost mag in de 1e helft Hoofdklasse bij de 
meisjes geen dispensatiespeler in het team uitkomen 

In de Eerste, Tweede en Derde klasse 
mogen maximaal twee dispensatiespelers 
uitkomen die minder dan één jaar te oud 
zijn. Het betreffende team mag wel 
kampioen worden en heeft recht om uit 
te komen in een hogere klasse. 

In de Eerste, Tweede en Derde klasse, een team met 
meer dan twee dispensatiespelers of één speler die 
meer dan één jaar te oud is, heeft geen recht om 
kampioen te worden of om te promoveren naar een 
hogere klasse. Ze spelen dan buiten mededinging 
mee. 

 

Reglement omtrent meespelen en wijzigingen in het team:  
Een speler mag in een hogere klasse dan waartoe hij reglementair behoort uitkomen met de 
volgende beperkingen:  
a. niet meer dan tweemaal in één kalendermaand;  
b. niet meer dan elf wedstrijden per seizoen. 
Daarnaast mag een speler horizontaal meespelen in een team van zijn of haar vereniging indien dit 
team in dezelfde klasse uitkomt als het team waartoe de speler reglementair behoort. Tijdens een 
te spelen wedstrijd waarbij van bovengenoemde regel gebruik wordt gemaakt mogen er maximaal 
drie spelers horizontaal meespelen bij een wedstrijd. 
Horizontaal = teams in dezelfde klasse 
Een speler, die de bovengenoemde beperkingen overschrijdt, gaat automatisch tot het team 
behoren waarin de speler het meest is uitgekomen. Na de derde keer invallen gaat de teller van 
het aantal invalbeurten weer op nul in de maand dat er ingevallen wordt. 
Een jeugdlid mag onbeperkt uitkomen in ieder hoger team dan waartoe hij reglementair behoort. 
Situatie EVV: 
Veel spelers staan lager ingeschreven, dan hun daadwerkelijke team. Vraag daarom goed na bij de 
wedstrijdsecretaris welke spelers jij kan lenen voor je team.  
Jeugdspelers, ingeschreven bij een A-, B- of C- team mogen onbeperkt meespelen bij de senioren. 
Jeugdspelers, ingeschreven bij de senioren, mogen onbeperkt meespelen bij een hoger 
ingeschreven team. 
Voorbeeld: 
Jeugdspeler is ingeschreven bij DS4, deze mag onbeperkt meespelen met alle teams. 
Jeugdspeler is ingeschreven bij DS2, deze mag onbeperkt meespelen met DS2 en DS1. 
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Reglement omtrent inschrijving/uitschrijving 
Een vereniging kan een eenmaal ingeschreven team terugtrekken met de volgende financiële 
gevolgen, afhankelijk van de datum waarop het bericht tot terugtrekking door de Organisator is 
ontvangen:  
• vóór 1 juli: er is geen inschrijfgeld verschuldigd;  
• vanaf 1 juli tot en met 30 september: 25% van het inschrijfgeld is verschuldigd;  
• op 1 oktober en later: het volledige inschrijfgeld is verschuldigd en de Organisator kan een 
sanctie van de 4e categorie opleggen.  
 
Indien de competitie gedurende het seizoen opnieuw wordt ingedeeld (2e helft) en teams zich 
daarvoor apart moeten inschrijven geldt ten aanzien van de financiële gevolgen van een 
terugtrekking:  
• vóór sluiting van de inschrijving: er is geen inschrijfgeld verschuldigd;  
• na sluiting van de inschrijving: het volledige inschrijfgeld is verschuldigd en tevens kan een 
sanctie van de 4e categorie worden opgelegd 

 

 

Plaatsing Hoofdklasse 
Voor plaatsing in de Hoofdklasse moeten verenigingen, naast de inschrijving op nevobo.nl, per 
team 6 basisspelers aanmelden via een digitaal aanmeldformulier. Per speler worden punten 
toegekend, gekoppeld aan het niveau waarop de speler het afgelopen seizoen in de 2 e helft van 
de competitie heeft gespeeld. (zie tabel verderop)  
Door het ontbreken van een 2e helft in seizoen 20-21 zal het niveau van de 1e helft gebruikt 
worden bij de bepaling van het niveau bij inschrijving voor seizoen 21-22. Na de sluiting van 
inschrijving wordt per regio een plaatsingslijst gepubliceerd. Deze lijst wordt gebruikt om te 
bepalen welke teams in de eerste helft in de Hoofdklasse mogen uitkomen. De aangemelde 
spelers moeten tenminste 60% van alle wedstrijden van dit team meespelen in de eerste helft van 
de komende competitie. Een uitzondering op de 60% regel kan een blessure zijn. Als er niet 
voldaan wordt aan de 60% regel mag de vereniging het volgende seizoen geen aanvraag doen voor 
de Hoofdklasse 
Scorelijst: 
Senioren Promotie klasse of hoger 18 
Senioren 1e klasse en lager 14 
A (interregionale) Topklasse 18 
A Hoofdklasse 14 
A 1e klasse 10 
A 2 e / 3e klasse 2 
B Topklasse 16 
B Hoofdklasse 12 
B 1e klasse 7 
B 2 e / 3e klasse 2 
C Topklasse 13 
C Hoofdklasse 8 
C 1e klasse 6 
C 2 e / 3e klasse 2 

 

 

 




