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NOJK 

In deze brochure vindt u alle informatie met betrekking tot het 
Nederlands Open Jeugd Kampioenschap (NOJK), aantal 
terugkomende onderdelen! 

• Wat is het NOJK? 

• Hoe ziet het NOJK eruit? 

• NOJK Data 2020-2021 

• Trivos NOJK doel 

• Ervaringen, selectiebeleid, inspeelshirts etc. 

Verdere informatie met betrekking tot het rijden, 
oefentoernooien, de wedstrijdschema’s etc. volgt. 

Contact 

Ramon Groenen | ramon@trivos.nl 
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WAT IS HET NOJK? 

 
NOJK is het grootste, meest populaire en sterkste 
jeugdtoernooi van Nederland. Jaarlijks beginnen 450 -
500 teams (jongens en meisjes) aan de strijd voor de 
nationale titel in één van de vier leeftijdscategorieën 
(N6, C, B en A). 

Iedere club stelt een gelegenheidsteam samen 
bestaande uit de sterkste spelers/speelsters binnen 
de leeftijdscategorie. Dit houdt in dat er jeugdspelers 
meedoen die al uitkomen in de senioren competitie 
(of een hoger niveau spelen in de jeugd), maar tijdens 
het NOJK uitkomen voor een C-team. Per categorie 
kan de club voor zowel jongens als meisjes één team 
inschrijven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

HOE ZIET HET NOJK ERUIT? 

Het NOJK wordt gespeeld in verschillende hallen over heel 
Nederland. NOJK bestaat uit een voorronde, de halve 
finale ronde en de finale ronde. 

Tijdens iedere ronde spelen de teams in een poule met 3 of 
4 andere teams. Tegen elk team wordt er één wedstrijd 
gespeeld van twee sets tot de 25 punten (met 2 punten 
verschil). Per ronde/locatie/categorie kan er kruisfinale 
worden gespeeld tegen een team uit een andere poule. 

De nummer 1 in de poule heeft zich direct geplaatst voor 
de volgende ronde, de halve finale. De nummer 2 van de 
poule moet een kruisfinale spelen tegen de nummer 3 van 
de andere poule en vice versa. De kruisfinale wordt 
gespeeld door twee sets te winnen. Bij een stand van 1-1 
wordt er een derde beslissende set gespeeld tot de 15 
punten (met 2 punten verschil). 

VOORRONDE, HALVE FINALE,  
FINALE RONDE 

De voorronde is een open ronde, waar iedere club teams 
voor kan inschrijven. Bij de B- en A-categorie kunnen teams 
vrijgesteld worden van de voorronde. 

Bij de halve finale ronde blijven van alle teams die mee 
hebben gedaan aan de voorronde een selectief aantal 
teams over 16-32-40 teams minimaal). Dit is per categorie 
en is afhankelijk van het aantal inschrijvingen. 

De finale ronde bestaat uit 8 teams van iedere categorie.  

  

 
 
 

 

NOJK DATA 2020-2021 
O Voorronde – 9 januari 2021 
O Halve finale – 20 februari 2021 
O Finale – 3 april 2021 

Houd al deze drie genoemde data de gehele dag vrij!  

De halve finale ronde valt (helaas) vaak samen met de 
open dag van de middelbare scholen. Wij verwachten 
dat als je commitment aangaat aan de selectie van het 
NOJK je altijd mee zult gaan. Zowel als basis als 
reserve speler(ster). 

SFEER IMPRESSIE NOJK 

https://www.youtube.com/watch?v=-
au3UdDYoNc&t=1s  
(MC halve finale 2013-2014) 

https://www.youtube.com/watch?v=RSMtO6WqRoI  
(M6 voorronde 2014-2015) 

https://www.youtube.com/watch?v=kBpSNOJiKMA  
(MC voorronde 2019-2020) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-au3UdDYoNc&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=-au3UdDYoNc&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=RSMtO6WqRoI
https://www.youtube.com/watch?v=kBpSNOJiKMA
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TRIVOS NOJK DOEL 

 
Het doel van het NOJK voor Trivos is om zo ver 
mogelijk te komen met het sterkste team in de 
leeftijdscategorie. Het is een toernooi, waarbij het 
gaat om prestatie. Dit houdt in dat er wordt gespeeld 
voor de winst en er geen sprake is van sociaal 
wisselen, zoals in de reguliere competitie. Houd er 
rekening mee dat spelers / speelsters niet of 
nauwelijks aan spelen toe kunnen komen tijdens het 
NOJK. Halve finale rondes behalen bij iedere  
leeftijdscategorie is het uitgangspunt! 

In 2019-2020 heeft Trivos met 7 van de 8 categorieën 
meegespeeld tijdens het NOJK (M6, J6, MC, JC, MB, 
MA, JA)! 
 
Het NOJK is te vergelijken met het Nationale Volleybal 
Team. De trainer/ coach kiest het basisteam. Dit is in 
zijn/ haar ogen de sterkste opstelling. Een team heeft 
wisselspelers nodig en dat is weleens lastig. Iedere 
speler/ speelster wilt natuurlijk graag spelen, maar dat 
weet je niet vooraf. Als het team minder loopt of als 
er een blessure is, doet de coach een beroep op de 
wisselspelers. Dan is het de kans om te profileren! 

De locatie waar wordt gespeeld is verschillend, maar 
houdt er rekening mee dat het vaak een stuk rijden is 
en dat een ronde de gehele zaterdag duurt. 

 

 

 

 

 

ERVARING NOJK 

Het meemaken van het NOJK is al een bijzonder mooie 
ervaring voor alle spelers/ speelsters.  Als team stap je 
gezamenlijk in het proces. De uitdaging aangaan om tegen 
de beste teams van uit heel Nederland te spelen stimuleert 
de ontwikkeling en het enthousiasme van het volleybal! 

Zowel als basis als reserve speler maak je onderdeel uit van 
het succes van het team. Presteren doe je uiteindelijk 
samen!  

SELECTIEBELEID NOJK 

De selecties worden geformeerd aan de hand van leeftijd 
en kwaliteit (mogelijk posities) binnen de 
leeftijdscategorie.  

N6 teams bestaan uit maximaal 8 spelers 
A-, B-, C-teams bestaan uit maximaal 12 spelers. 

De selecties worden tijdig bekend gemaakt en zijn ten alle 
tijden onder voorbehoud. Als je bij de voorselectie zit, 
maar een andere speler(ster) maakt een betere 
ontwikkeling door, kan het zijn dat je (tijdelijk) uit de 
selectie wordt gezet en/ of wordt vervangen. 

Per ronde wordt de selectie opnieuw bekeken en kunnen 
er veranderingen plaats vinden, houdt hier rekening mee. 

Er mogen maximaal twee speler(ster)s meedoen buiten 
Trivos om. Als dit het geval is zijn zij onderdeel van het 
NOJK team, waarvoor zij uitkomen binnen de vereniging!  

Per jongensteam mag er maximaal 1 meisje meedoen. 

 

 

NOJK INSPEELSHIRTS 
 
Ieder seizoen worden er unieke inspeelshirts 
ontwikkeld voor de selecties. De shirts worden voor 
de helft door de club betaald en de andere helft is 
voor eigen rekening (optioneel, niet verplicht!). 
Het shirt kan natuurlijk worden gebruikt voor de 
trainingen en is een mooie herinnering. 

VOORBEREIDING NOJK 

 
Ter voorbereidingen voor het NOJK werden er al 
oefentoernooien gespeeld (tijdens de kerstvakantie). 
In het seizoen 2020-2021 zullen er ook  
trainingsmomenten plaats vinden met de NOJK-
selecties. De trainingstijden en data volgen nog. De 
trainingen zullen op donderdag en/of vrijdagavond 
plaats vinden, 2x per maand. Het trainen en spelen 
met elkaar is noodzakelijk voor een betere 
voorbereiding. NOJK-trainingen en oefentoernooi(en) 
wordt er volledige commitment verwacht. 

SCHEIDSRECHTERS 

 
Tijdens de voorronde moet er een scheidsrechter mee 
met de C en N6 teams vanuit de club. Deze liggen niet 
voor het oprapen daarom wordt er vaak gevraagd of 
er binnen de selectie een (volleybal)ouder wil fluiten. 
Tijdens de halve finale ronde moet er alleen bij de N6 
team(s) een scheidsrechter(s) geleverd worden. 

BALLEN 

 
Bij het NOJK moet het team zelf ballen meenemen.  
Let op! N6 speelt met CMV (mini)ballen! 

 


