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Verstuurd aan: Bestuursleden en wedstrijdsecretarissen 

 

Hierbij het laatste nieuws uit regio Noord 

 

Week van de scheidsrechter  

Van zaterdag 5 t/m zondag 13 oktober geven we onze scheidsrechters weer de eer die hen toekomt 

tijdens de jaarlijkse ‘Week van de Scheidsrechter’. Heel sportend Nederland wordt opgeroepen 

tijdens de actieweek haar scheidsrechters extra in het zonnetje te zetten. Hoe meer verenigingen en 

teams meedoen, hoe beter! 

We zijn erg benieuwd op welke ludieke manier jullie je scheidsrechter bedanken. Maak een foto van 

jullie actie(s) en deel deze op social media met #Scheidsbedankt en #Volleyscheids2019. 

 

Hercules uit Tjalleberd heeft dit doek laten maken speciaal voor hun scheidsrechters! 

 

 

 
 

Registratie van recreanten in sportlink 

Sommige verenigingen hebben recreantenteams die spelen in de Nevobo recreantencompetitie. Let 

er op dat deze recreanten in Sportlink aangemeld moeten zijn als recreatief lid. Als deze spelers, naast 

de recreantencompetitie ook weleens meespelen in de reguliere competitie, moet je hen zowel als 

recreatief lid als competitie spelend lid registreren.  
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Horizontaal meespelen 

Met ingang van dit seizoen hebben we een nieuwe omschrijving van de invalregels en ook zijn de 

regels omtrent het horizontaal meespelen aangepast. 

Horizontaal meespelen is het meespelen met een team op hetzelfde niveau als het team waarin je 

bent ingedeeld. Hierbij maakt het niet uit welke teamnummers de betreffende teams hebben. 

Horizontaal meespelen wordt niet gezien als invallen en je kunt je daar dus ook niet mee vastspelen in 

een ander team. 

Per wedstrijd mogen er maximaal 3 spelers via het horizontaal meespelen meedoen, de overige 

spelers moeten reglementaire spelers zijn of invallers uit een lager team. De horizontale meespelers 

mogen wel elke wedstrijd andere spelers zijn. 

De controle hierop vindt achteraf plaats, net als de speelgerechtigdheid van spelers. 

 

 

 

Promoveren door ABC jeugd na de 1e helft van de competitie 

Voor degenen die niet meer precies weten hoe we de 2e helft voor de jeugd gaan indelen en wat de 

kansen zijn om te promoveren, nog eens de uitleg. 

Wanneer promoveer je en is dat verplicht? -> Promoveren is nooit verplicht. Als de spelers binnen de 
geldende leeftijdsgrenzen vallen kan je in de volgende situaties promoveren (of degraderen): 

o bij de meisjes A, B en C zijn er 3 hoofdklasse poules gemaakt. Uit elke poule 
promoveren de nummer 1 en 2 naar de topklasse. Uit elke poule degradeert het laagst 
geëindigde team naar de eerste klasse. In de poules van 7 degraderen de laagste 2 
teams. 

o bij de meisjes A, B en C zijn er 9 eerste klasse poules gemaakt. De kampioen van elke 1e 
klasse poule promoveert naar de hoofdklasse, tenzij dit ongewenst is door de 
vereniging.  

o bij de meisjes A, B en C is een willekeurig aantal tweede klasse poules gemaakt. De 
kampioen van de tweede klasse mag promoveren naar de eerste klasse. Deze 
promotiewens moet bij de nieuwe opgave voor de 2e helft worden aangegeven door de 
vereniging zelf! Dit willen we graag, omdat sommige clubs bewust kiezen voor de 
tweede klasse, vanwege de 3 sets die in de tweede klasse worden gespeeld, i.p.v. de 
gebruikelijke 4 of 5 sets.  

o De 3 hoogst geëindigde jongensteams uit regio Noord en Oost uit de topklassen mogen 
in de 2e helft in een interregionale topklasse spelen. 

•  
Lees ook de richtlijn dispensatie jeugd nog eens door, als je niet precies meer weet hoe dat zit.  

https://www.nevobo.nl/cms/download/5132/Richtlijn%203.11%20-Dispensatie%20Jeugd.pdf  

https://www.nevobo.nl/cms/download/5132/Richtlijn%203.11%20-Dispensatie%20Jeugd.pdf

