
Aan: volleybalverenigingen die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan het 42e Meerdaags Jeugd              
Toernooi Doezum. 
 
 
Betreft: uitnodiging deelname 42e Meerdaags Jeugd Toernooi te Doezum 
 
 
Doezum, februari 2019 
 
 
Beste lezer, 
 
Middels deze brief willen wij uw vereniging uitnodigen voor de 42e editie van het Meerdaags Jeugd                
Toernooi (MJT). Het MJT Doezum vindt dit jaar plaats van woensdag 29 mei tot en met zaterdag 1                  
juni. Dit jeugdvolleybaltoernooi voor B-, A- en Top-jeugdteams vindt plaats in de Groningse dorpen              
Doezum en Marum. De combinatie van jeugdvolleybal op hoog niveau en een goede sfeer maken dit                
4-daagse toernooi een uniek evenement in volleyballand. Deelnemers, coaches en begeleiding           
kamperen op de zonneweide van openluchtzwembad ‘De Woldzoom’ in Doezum.  
 
Met deze brief vragen wij u kenbaar te maken of, en zo ja met welke teams, uw vereniging zou willen                    
deelnemen. Ook wanneer u met geen enkel team wilt deelnemen horen wij dit graag van u. 
Vanaf maandag 11 februari kunt u de teams die willen deelnemen digitaal opgeven via de website                
www.mjt-doezum.nl, menukeuze ‘aanmelden/inloggen’. 
 
Let wel: uw opgave geeft geen garantie op daadwerkelijke deelname. Ieder jaar melden zich meer               
teams aan dan wij kunnen plaatsen, dus na de sluitingsdatum voor opgave zullen wij aangeven of de                 
door u opgegeven teams wel/niet kunnen deelnemen aan het 42e MJT Doezum. Wij verzoeken u zo                
spoedig mogelijk, in ieder geval vóór 18 maart, de opgave digitaal te plaatsen. Begin april zullen wij                 
communiceren welke teams mogen deelnemen aan het 42e MJT. 
 
De selectie voor deelname wordt gemaakt door de MJT-commissie en wordt gebaseerd op basis van               
een aantal factoren, waarvan het niveau de belangrijkste is. Van de toegelaten teams verwachten wij               
vóór 30 april alle gegevens, waaronder de geboortedata en maaltijdkeuze, te ontvangen. Verdere             
informatie hierover ontvangt u bij de berichtgeving over de geselecteerde teams. 
 
Bijgevoegd is de informatie met betrekking tot regels voor inschrijving van teams. Wij raden u aan                
deze informatie grondig door te lezen voordat u uw teams inschrijft om teleurstellingen achteraf te               
voorkomen. Wij verwachten alle medewerking van de deelnemende verenigingen zodat het MJT voor             
alle betrokkenen ook dit jaar weer een geslaagd volleybaltoernooi kan worden. Meer informatie over              
het toernooi en foto’s van voorgaande edities vindt u op www.mjt-doezum.nl .  
 
Heeft u nog vragen naar aanleiding van het bovenstaande, dan horen wij dit graag. 
 
 
Met vriendelijke groet namens de MJT-commissie van volleybalvereniging DOVO/Hujades Doezum, 
 
Karlien, Arjan, Baukje, Hylke, Johan, Anita, Bert en Marco 
 
E-mail: info@mjt-doezum.nl   
Website: www.mjt-doezum.nl  

http://www.mjt-doezum.nl/
http://www.mjt-doezum.nl/
mailto:info@mjt-doezum.nl


Regels voor de inschrijving van teams 
 
Voordat u besluit één of meerdere teams in te schrijven, verzoeken wij u met de onderstaande                
informatie rekening te houden; 
 

1. Het 42e MJT start op woensdagmiddag 29 mei om 17.00 uur en eindigt zaterdagmiddag 1 juni                
met de prijsuitreiking om ca. 17.30 uur. Om het toernooi succesvol te laten verlopen is het                
belangrijk dat iedereen het gehele toernooi aanwezig is: vanaf de openingsceremonie op            
woensdag tot en met de sluitingsceremonie op zaterdag. 

 
2. Het MJT is een verenigingstoernooi, daarom vinden wij het belangrijk voor de sfeer dat er               

meerdere teams van één vereniging aanwezig zijn. Wij kunnen ongeveer 48 teams toelaten,             
verdeeld over de zes categorieën. In principe accepteren wij geen opgave van één enkel team               
in de TOP-categorie. Naast de opgave van één team in de TOP-categorie moet de vereniging               
minstens één team in een andere categorie opgeven. 
 

3. Bij de plaatsing van de teams geldt als eerste selectiecriterium het niveau. Wij vragen u               
daarom dringend om de juiste informatie over het niveau van de teams te vermelden in de                
daarvoor bestemde velden van het digitale formulier.  
Wij maken gebruik van een reservelijst. Op deze lijst staan de teams die niet direct geplaatst                
kunnen worden voor het MJT. Bij terugtrekking van een team doen wij een beroep op deze                
reservelijst. 
 

4. Aan het MJT mogen spelers en speelsters deelnemen die lid zijn van de Nevobo en waarbij                
alle spelers/speelsters van het team lid zijn van dezelfde vereniging*. Het is mogelijk een              
team samen te stellen uit meerdere teams van uw vereniging (zoals ook geldt bij de               
NOJK/Volleydirect Open), mits de spelers/speelsters voldoen aan de onderstaande         
leeftijdscriteria in de navolgende categorieën:  
 

B-klasse:  jongens B en meisjes B → geboren op/na  01-10-2002 
A-klasse:  jongens A en meisjes A → geboren op/na  01-10-2000 
TOP-klasse:  jongens Top en meisjes Top → geboren op/na  01-10-1997 

 
Dispensatie: in ieder team mag ten hoogste één spe(e)l(st)er uitkomen die maximaal 12             
maanden de leeftijdsgrens van de betrokken categorie is gepasseerd, mits deze speler niet             
uitkomt in een team van dezelfde vereniging in een hogere categorie. In de categorieën              
Jongens B, Jongens A, Jongens Top en Meisjes A is eventueel een 2e dispensatiespe(e)l(st)er              
mogelijk na contact en goedkeuring van de MJT-organisatie. Voor deze 2e dispensatie gelden             
dezelfde voorwaarden als hierboven genoemd. Mocht er een goede reden zijn voor een             
andere teamsamenstelling of extra dispensatie, neem dan contact met ons op via ons             
e-mailadres: info@mjt-doezum.nl. 

 
*Uitzondering: Omwille van het niveau en het aantal teams in de categorieën Jongens B,              

Jongens A en Jongens Top zijn per team maximaal 2 gastspelers toegestaan in deze              
jongenscategorieën mits a) deze aan de gestelde leeftijdsgrenzen voldoen, b) deze           
gastspelers niet al deelnemen aan het MJT bij een andere/eigen vereniging en c) hierover              
vooraf contact is opgenomen met de MJT-commissie (info@mjt-doezum.nl).  

 
5. Wij verwachten dat het bestuur van de vereniging achter de inschrijving staat en ervan op de                

hoogte is. Wij willen dan ook adviseren om de inschrijving centraal vanuit het             
bestuur/namens de vereniging te (laten) doen.  
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6. Elke deelnemende vereniging dient bij de eerste opgave een volwassene (>21 jaar oud) als              

Hoofdbegeleid(st)er op te geven. Deze hoofdbegeleid(st)er neemt niet als speler/speelster          
deel aan het toernooi en is in principe ook niet als coach of begeleider aan een team                 
verbonden. De hoofdbegeleiders overleggen tijdens het MJT dagelijks met de          
MJT-organisatie en zijn verantwoordelijk voor alle deelnemers en begeleiders van hun           
vereniging. Het MJT is een jeugdtoernooi waar 500 jonge volleyballers (13-22 jaar)            
deelnemen wat vraagt om de nodige begeleiding. Teams kunnen alleen deelnemen aan het             
toernooi wanneer voor dat team een coach en evt. begeleid(st)er wordt aangemeld.            
Teambegeleiders, coaches en de genoemde hoofdbegeleid(st)er dienen aanwezig te zijn          
gedurende het gehele MJT.  
 

7. De overnachtingen vinden plaats op het kampeerterrein bij zwembad ‘De Woldzoom’, nabij            
de sporthal ‘De Leegens’ in Doezum. Het (openlucht)zwembad is tijdens reguliere           
openingstijden toegankelijk voor alle MJT-deelnemers. De kosten van de overnachtingen en           
het gebruik van het zwembad zijn bij het inschrijfgeld inbegrepen. 

 
8. Het ontbijt en de lunch zijn eveneens bij het inschrijfgeld inbegrepen. Op het kampeerterrein              

mag niet gekookt/gebakken worden. Warme maaltijden kunnen worden besteld voor de           
donderdag en vrijdag, kosten: € 7,50 per maaltijd. De organisatie beveelt deze warme             
maaltijden tijdens het MJT van harte aan. Deze maaltijden worden ook dit jaar verzorgd door               
een professioneel cateringbedrijf om kwalitatief goede maaltijden aan te kunnen bieden. 

 
9. Tijdens het toernooi worden teams één of twee maal aangewezen om de MJT-tent, het              

kampeerterrein, de sporthal en het terrein rondom de sporthal netjes te houden; een             
corveeschema ontvangen de teams bij aankomst in Doezum. 

 
10. Het inschrijfgeld bedraagt een vast bedrag van €150, - per team + €25,- per speler/coach/               

begeleider. Dit bedrag is inclusief deelname, transport tussen de sporthallen, ontbijt, lunch            
en overnachtingen, exclusief warme maaltijden. Voor de hoofdbegeleid(st)er worden geen          
kosten in rekening gebracht. 
Het inschrijfgeld dient uiterlijk 3 mei a.s. binnen te zijn op de rekening van de               
penningmeester van het MJT. Wanneer u een team na 3 mei terugtrekt wordt het vaste               
bedrag van €150,- in rekening gebracht/niet geretourneerd.  

 
11. Het volgende tijdschema geldt voor de inschrijving van teams. Houdt u zich aan deze data               

zodat de organisatie rondom het MJT hierdoor geen vertraging oploopt. 
 

● Uiterlijk 18 maart dient u uw opgave digitaal ingevuld verzonden te hebben via de              
website www.mjt-doezum.nl; 

● Eind maart/begin april hoort u van ons welke van de opgegeven teams daadwerkelijk             
kunnen meedoen en welke teams we op de reservelijst moeten plaatsen evenals verdere             
informatie met betrekking tot het MJT; 

● Uiterlijk 30 april dienen de gegevens van spelers, speelsters, coaches en begeleiding            
ingevoerd te zijn op de website www.mjt-doezum.nl. Hierover krijgt u meer informatie bij             
de bevestiging van deelname. 

● Uiterlijk 3 mei dient het inschrijfgeld overgemaakt te zijn op de rekening van de              
penningmeester van het MJT. Het rekeningnummer wordt vermeld bij de bevestiging van            
deelname; 
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