
 
 

Alleen de coach, de scheidsrechter en de wisselspelers mogen bij het veld aanwezig zijn. 

Eerstgenoemde team fluit; het andere team telt. Probeer spelleider i.p.v. scheidsrechter te 

zijn. 

Als het tijdsignaal gaat wordt het spel direct gestopt; er worden geen punten meer toegekend. 

 

Alleen bidons of afgesloten flesjes met water mogen in de hal; GEEN andere drankjes. 

 

Het nieuwe reglement wordt hierbij toegestuurd. 

Zorg ervoor dat de scheidsrechters, maar ook de ouders de hieronder samengevatte regels 

kennen, dit om irritatie en misverstanden te voorkomen. 

 

Ik wens jullie veel speelplezier toe. 

 

Gepko Hahn 

 

 

Niveau 2 geboren op of na 01-10-2008 
 

  Doel:  Veld tegenstander leegspelen. 

Spel:  Vangen en gooien conform de regels. 

  Onderhandse opslag in het veld op de plaats waar de fout gemaakt wordt. 

  Niet lopen met de bal. 

  De bal niet aan een teamgenoot geven die goed kan opslaan. 

Na 3 vangballen, zonder fout van je eigen team, mag een speler terugkeren.  

Na onderarms spelen en een goede vangbal mag het hele team terugkeren.  

Indraaien vanaf de linksvoor plaats. 

Doordraaien van eigen ploeg na elke gespeelde bal die over het net gaat. 

  Een speler die een fout maakt verlaat het veld. 

  Punt als het veld van de stander leeg is. 

 

Niveau 3 geboren op of na 01-10-2007 

  
 Doel:  Veld tegenstander leegspelen. 

 Spel: Wijze van spelen/gooien conform regels. 

Wijze van vangen “vrij”. 

Onderarms spelen. 

  Onderhandse opslag in het veld op de plaats waar de fout gemaakt wordt. 

  Doordraaien van eigen ploeg na elke gespeelde bal die over het net gaat. 

Bal die over het net komt moet onderarms gespeeld worden, een teamgenoot 

vangt de bal en gooit deze over het net.  

  Doordraaien van eigen ploeg na elke gespeelde bal die over het net gaat. 

   Een speler die een fout maakt verlaat het veld. 

  Bij onjuist onderarms spelen moet de speler het veld verlaten. 

  Verplicht twee keer spelen. 

Wanneer een speler de onderarms gespeelde bal vangt mag er iemand 

terugkeren 

Indraaien vanaf de linksvoor plaats. 

    Doordraaien van eigen ploeg na elke gespeelde bal die over het net gaat. 

Punt als het veld van de tegenstander leeg is. 

 



Niveau 4 geboren op of na 01-10-2006 

 
  Onderhandse opslag achter de achterlijn. 

  Verplicht drie keer spelen. 

 De 1
e
 bal passen, 2

e
 bal vangen/gooien, 3

e
 bal over het net spelen. 

De 2
e
 bal:  

Moet in een vang- gooi beweging gespeeld worden parallel aan het net.                             

Binnen twee seconden worden gespeeld. 

De speler mag niet draaien met het lichaam. 

Wordt de 2
e
 bal bovenhands gevangen dan ook bovenhands wegstoten, bij een 

onderhandse vangbal ook onderhands gooien. 

  Er mag niet gelopen worden met de bal. 

  Na drie keer opslaan door dezelfde speler doordraaien. 

  Lijn en netfouten affluiten. 

 

 

Niveau 5 geboren op of na 01-10-2005 
 

  Onderhandse opslag achter de achterlijn. 

  Bij 3 keer spelen krijgt het team een bonus punt. 

  Voorwaarden bonus punt: 

  Als de tegenpartij de bal raakt na drie keer spelen of 

  Als er een punt gescoord wordt na drie keer spelen. 

Er zijn meerdere bonuspunten te verdienen, die direct worden bijgeteld. 

  Na drie keer onderhands opslaan door dezelfde speler doordraaien. 

  Lijn en netfouten affluiten.  

  Aanvallen mag. 

 

Niveau 6: geboren op of na 01-10-2004 
  Elke wedstrijd bestaat uit drie sets. 

  Alle opslagen vanachter de achterlijn zijn toegestaan. 

  Na drie keer opslaan door dezelfde speler doordraaien. 

  Lijn en netfouten affluiten.  

 

Algemeen: 

 

 Veldafmetingen: Niveau 1-4 lengte 9 meter breedte 6 meter 

    Niveau 5-6 lengte 12 meter breedte 6 meter 

  

Ga geen discussie aan met een scheidsrechter tijdens de wedstrijden waar de 

kinderen bij zijn, maar doe dit eventueel op correcte wijze na de wedstrijd. 

  

Overige significante aanpassingen: 
- Op niveau 4 is het toegestaan om een tip of pushbal te spelen (het zogenaamde 
  zacht contact), maar de smash is hier nog niet toegestaan. 
- Vanaf niveau 5 is de smash wel toegestaan. 
 
Link naar de CMV spelregels: de nieuwe zijn nog niet bekend. 
https://www.nevobo.nl/cms/download/117/spelregels-cmv-2013-2016.pdf 

 


