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Herindelingsdocument jeugd district Zuid Nederland 
 

In dit document is de herindelingsregeling opgenomen voor de districtscompetitie van Zuid Nederland, 
seizoen 2018-2019. Onder de districtscompetitie vallen de jeugdcompetities in de A, B, C en D-categorie. 
Beschreven wordt welke teams zich plaatsen voor de bondscompetitie: Landelijke A en B-competitie, de 
Super A en B-competitie en de Super C en IDC-C competitie. Daarnaast wordt weergegeven wanneer en 
op welke manier de teams die in het district blijven spelen, worden heringedeeld.  
 
In onderstaande tekst wordt beschreven op welke manier de teams worden geselecteerd voor de 

bondscompetitie en, daaruit voortkomend, welke teams in het district gaan spelen: 

- Deel 1: Competitieopzet (pagina 1) 

- Deel 2: A- en B-categorie (pagina 3) 

- Deel 3: C-categorie (pagina 6) 

- Deel 4: D-categorie (pagina 7) 

- Deel 5: Overige belangrijke informatie (pagina 8) 

 

In het seizoen 2018-2019 zal een mogelijke herijking van de competitiestructuur plaatsvinden, dit houdt 
in dat de promotie-/degradatieregeling in overleg met de clubs nog kan wijzigen.  
 
Indien na het lezen van dit document vragen zijn, dan kan de wedstrijdsecretaris, secretaris of het 

betrokken bestuurslid contact opnemen met het districtskantoor van Zuid Nederland via het e-mailadres 
district-zn@knhb.nl. 

Deel 1: Competitie opzet 
 

Competitieperioden 
De A-, B- en C-categorieën in de juniorencompetitie (afgezien van de Top- en Subtopklasse in de A- en 
B-categorie) kennen per seizoen twee speelperiodes: periode 1 en periode 2. Periode 1 loopt van 

september tot en met december. Periode 2 loopt van maart tot en met juni.  
 
Voor de A- en B-categorie in de juniorencompetitie welke in de Top- of Subtopklasse uitkomen, kennen 
we ook twee speelperiodes per seizoen, maar het herindelingsmoment vindt hier plaats in de 

herfstvakantie. Alleen de Subtopklasse is hier een uitzondering op, daar deze nog een 
herindelingsmoment hebben in de winterstop.  
 

De D-categorie in de juniorencompetitie kent drie speelperiodes per seizoen: periode 1, periode 2 en 
periode 3. Periode 1 loopt van september tot en met oktober/herfstvakantie. Periode 2 loopt van 
herfstvakantie tot en met december. Periode 3 loopt van maart tot en met juni.  
 
Hieronder een tabel om bovenstaande nog duidelijker te maken: 
 

Categorie 
 
Maand 

A/B-categorie 
Topklasse en 
Subtopklasse 

A/B-categorie 
Subtopklasse 

A/B/C -categorie 
Eerste Klasse 

en lager 

D-categorie 
 
 

september 
periode 1 

 

periode 1 

periode 1 oktober vóór de 

herfstvakantie 

periode 1 a 

oktober ná de herfstvakantie 

periode 2 

periode 1 b periode 2 november 

december 

maart 

periode 2 periode 2 periode 3 
april 

mei 

juni 
 

mailto:district-zn@knhb.nl
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Tussen de verschillende perioden vindt er een herindelingsmoment plaats. Hieronder worden deze per 

categorie toegelicht.  
 

Competitiestructuur A-, B- en C-categorieën 
Gedurende periode 1 wordt door nagenoeg elk team een volledige competitie met 10 wedstrijden (6 
teams in de poule) gespeeld. Dit geldt niet voor de Top- en Subtopklasse van de A- en B-categorie. 

Hierover volgt later meer informatie. Gedurende periode 2 wordt eveneens door elk team een competitie 
met 10 wedstrijden (6 teams in de poule) gespeeld. Periode 1 geldt als plaatsingscompetitie voor periode 
2. 
 

Competitiestructuur D-categorie  
Gedurende periode 1 wordt door nagenoeg elk team een halve competitie met 5 wedstrijden (6 teams in 
de poule) gespeeld. Gedurende periode 2 wordt eveneens door nagenoeg elk team een halve competitie 
met 5 wedstrijden (6 teams in de poule) gespeeld. Gedurende periode 3 wordt door nagenoeg elk team 

een hele competitie met 10 wedstrijden (6 teams in de poule) gespeeld. Periode 1 geldt op basis van 
behaalde resultaten als rating voor periode 2 en eveneens geldt periode 2 op basis van behaalde 
resultaten in deze periode weer als rating voor periode 3.  

 

Algemene uitgangspunten poule indeling 
De uitgangspunten voor indeling van de competitie zijn als volgt: 
• Alle poules worden, daar waar mogelijk of tenzij anders aangegeven, ingedeeld met 6 teams; 
• Bij het indelen van de poules mogen geen vrije plekken bestaan in de poules in de Topklasse tot en 

met Eerste klasse en de poules met teams uit Zeeland en Zuid Limburg (voor zover mogelijk); 
• Er wordt getracht maximaal 2 Zuid Limburgse of Zeeuwse teams in een poule te zetten indien de 

poule tevens uit Brabantse teams bestaat; 
• De Tweede klasse en lager in de A- en B-categorie en de volledige C- en D-categorie worden 

geografisch ingedeeld; 
• In de Topklasse en Subtopklasse worden geen dispensaties vergeven voor spelers die te oud zijn voor 

de categorie waarin wordt gespeeld. Kampioenen in de Eerste klasse met dispensatiespelers mogen 

niet promoveren naar de Subtopklasse. De nummer 2 krijgt dan dit recht. Indien ook dit team niet 
mag promoveren dan vervalt het recht en wordt door de competitieleiding bepaald wie de plek krijgt; 

• Vanaf de Eerste klasse en lager geldt dat voor de indeling van periode 2 allereerst de teams die 
kampioen zijn geworden (in rangorde gezet conform regels gesteld in het bondsreglement voor 

ranglijsten) promoveren voor zover er plek is. De nummers laatst degraderen altijd, mits er een 
lagere klasse is. De overige teams worden ingedeeld op basis van rating. Met uitzondering van de D-
categorie, welke namelijk alleen op basis van rating en eventuele extra informatie vanuit de clubs 

opnieuw wordt ingedeeld.  
• De rating van ieder team wordt bepaald op basis van de resultaten van het team waar de nieuwe 

spelers voor uit kwamen in de voorgaande periode. Voor meer informatie over rating klik hier.  
 

Plaatsing voor bondscompetitie 
Vanuit periode 1 in het district plaatsen teams zich voor de landelijk georganiseerde bondscompetitie in 
de A- en B-categorie die vanaf de herfstvakantie van start gaat. Periode 1 wordt afgesloten met play-offs 
van de districtscompetities op zaterdag 13 oktober 2018.  

  
De C-categorie speelt dit jaar een competitie tot aan de winterstop. Naar aanleiding van deze competitie 
wordt bepaald welke teams in aanmerking komen voor de Super C en de IDC competitie, en welke teams 
in het district blijven spelen.  
  

Het aantal plaatsen dat Zuid Nederland in de Landelijke A en B-competitie, Super A en B-competitie en 

Super C en IDC krijgt, is als volgt vastgesteld: LINK nog niet online!!!!! 

 

Aantal plaatsen voor Zuid Nederland 

Meisjes A Landelijk 5  Super A 6 

Jongens A Landelijk 4   Super A 6 

Meisjes B Landelijk 4  Super B 6 

https://www.knhb.nl/app/uploads/2017/08/Procedure-ratingsysteem.pdf
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Jongens B Landelijk 4  Super B 6 

Meisjes C Super C 6  IDC 7 

Jongens C Super C 6  IDC 7 

 

Deel 2: A- en B-categorie  
 
De volgende klassen  en bijbehorende structuur worden per competitieperiode gevormd: 

 

A- en B-categorie 

Periode 1 Periode 2 

Topklasse (Voorrondes Landelijk georganiseerde 
competitie) 
3 poules met 4 teams 

N.v.t. 

Subtopklasse 

2 poules 

Subtopklasse 

2 poules 

Eerste klasse 
Max. 6 poules bij MA en MB 

Max. 4 poules bij JA en JB 

Eerste klasse 
Max. 6 poules bij MA en MB 

Max. 4 poules bij JA en JB 

Tweede en Derde klasse 
Aantal poules afhankelijk van aantal 
inschrijvingen 

Tweede en Derde klasse 
Aantal poules afhankelijk van aantal 
inschrijvingen 

Vierde klasse 
Alleen bij MA en MB 
Aantal poules afhankelijk van aantal 

inschrijvingen 

Vierde klasse 
Alleen bij MA, MB en JB 
Aantal poules afhankelijk van aantal 

inschrijvingen 

Vijfde klasse 
Alleen bij MB 
Aantal poules afhankelijk van aantal 

inschrijvingen 

Vijfde klasse 
Alleen bij MA en MB 
Aantal poules afhankelijk van aantal 

inschrijvingen 

 

De Topklasse en Subtopklasse poules van hierboven voor periode 1 zijn vanuit het afgelopen seizoen op 

de volgende manier door middel van verworven rechten opgebouwd: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De nummers 5 en 6 uit de Subtopklasse in de laatst gespeelde periode van het vorige seizoen spelen in 

de daaropvolgende periode van het nieuwe seizoen in de Eerste klasse.  
 
Aanvullende opmerkingen: 
• Indien teams hun plek niet opgeëist hebben tijdens de indelingscyclus dan is hun positie in de 

slangverdeling vervallen en schuiven de andere rechthebbende teams één positie op. Nieuwe teams 

Topklasse Poule A Topklasse Poule B Topklasse Poule C 

JA, MA, JB, MB JA, MA, JB, MB JA, MA, JB, MB 

Nr 1 Landelijk Nr 2 Landelijk Nr 3 Landelijk 

Nr 2 Super A / B Nr 1 Super A / B Nr 4 Landelijk 

Nr 3 Super A / B Nr 4 Super A / B Nr 5 Super A / B 

Wildcard Minste kampioen Subtopklasse Beste kampioen Subtopklasse 

   

Subtopklasse Poule A Subtopklasse Poule B 

JA, MA, JB, MB JA, MA, JB, MB 

Nr 6 Super A / B Nr 2 rangorde Subtopklasse 

Nr 2 rangorde Subtopklasse Nr 3 rangorde Subtopklasse 

Nr 3 rangorde Subtopklasse Nr 4 rangorde Subtopklasse 

Nr 4 rangorde Subtopklasse Kampioen Eerste klasse 

Kampioen Eerste klasse Kampioen Eerste klasse 

Kampioen Eerste klasse Wildcard 
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die de plekken innemen, die zijn ontstaan doordat bepaalde posities niet zijn ingenomen, worden als 

laatste aan de slangverdeling toegevoegd; 
• Indien meerdere teams worden toegevoegd dan worden ook deze in een rangorde geplaatst en aan 

de hand daarvan toegevoegd aan de slangverdeling; 
• Het district heeft soms een extra (vijfde) deelnemer aan de Landelijke Competitie. Indien dit in het 

voorafgaande seizoen het geval is dan plaatsen enkel de 4 teams die het best hebben gepresteerd in 
de Super A- of B-competitie en de nummer 5 niet. De wildcard ter bepaling van de competitieleider 
blijft in stand; 

• Over de wildcard is voorafgaande aan de indelingscyclus nadere informatie verstrekt; 
• De nummer 6 van de Super A- of B-competitie en de nummers 5 en 6 van de Subtopklasse van de 

laatst gespeelde periode zijn dus als laagste(n) geëindigd. Zij worden geplaatst in (ten minste) een 
lagere klasse en komen niet in aanmerking voor een wildcard. 

 
Herindeling Topklasse 
 

Omdat de Topklasse van de A- en B-categorie als plaatsingscompetitie geldt voor de Landelijke 
competitie en Super A- of B-competitie, vindt voor periode 2 een herindeling plaats van deze klassen.  

 
Herindeling vanuit de Topklasse: 
De Topklasse speelt een volledige competitie van 6 wedstrijden tot aan de herindeling voor periode 2.  
• De nummers 1 van de Topklassen plaatsen zich direct voor de Landelijke Competitie; 

• De nummers 2 van de Topklassen spelen op zaterdag 13 oktober 2018 een play-off toernooi. De 
winnaar van dit toernooi plaatst zich voor de Landelijke Competitie en de beide verliezers plaatsen 
zich voor de Super A- of B-Competitie. Indien het district een vijfde plek in de Landelijke Competitie 
mag bezetten dan plaatst ook het tweede team op het play-off toernooi zich voor de Landelijke 
Competitie.  

• De nummers 3 van de Topklassen plaatsen zich direct voor de Super A- of B-Competitie; 
• De nummers 4 van de Topklassen degraderen naar de Subtopklasse voor periode 2. 

 

Herindeling Subtopklasse en deels Eerste Klasse 
Omdat de Subtopklasse van de A- en B-categorie als plaatsingscompetitie geldt voor de Super A- of B-
competitie, vindt voor periode b een herindeling plaats van deze klassen.  
 

Herindeling vanuit de Subtopklasse: 
De Subtopklasse speelt een halve competitie van 5 wedstrijden tot aan de herindeling voor periode 1b. 
Na de herindeling voor periode 1 b wordt in een gewijzigde indeling een halve competitie Subtopklasse 

gespeeld (halve competitie van 5 wedstrijden);  
• De nummers 1 van de beide Subtopklassen spelen op zaterdag 13 oktober 2017 een play-off 

wedstrijd tegen elkaar om de laatste plek in de Super A- of B-Competitie; 
• De nummers 2 tot en met 5 van de beide Subtopklassen blijven gehandhaafd in de Subtopklasse voor 

de rest van periode 1; 
• De nummers 6 van de beide Subtopklassen degraderen na de herindeling voor periode 1b naar de 

Eerste klasse.  

 
Aanvullende opmerkingen: 
 
• Tweede teams kunnen zich niet plaatsen voor de Super A- of B-Competitie. Indien een Tweede team 

als Eerste eindigt in een van beide Subtopklassen (tot aan de herfstvakantie), dan plaatst de nummer 
2 in die poule zich voor de play-off (of in geval van een 5e plek in de Landelijke Competitie direct 

voor de Super A- of B-Competitie); 
• Indien het district een vijfde plek in de Landelijke Competitie mag bezetten dan plaatsen beide 

nummers 1 van de beide Subtopklassen zich direct voor de Super A- of B-Competitie. De play-off 
wedstrijd vervalt dan. Daarnaast degradeert dan alleen de minste nummer 6 van beide 
Subtopklassen;  

 
De teams die zich plaatsen voor de Subtopklasse in het tweede deel van periode 1 worden volgens een 

vaste indeling verdeeld over de twee nieuw te vormen poules. De teams worden aan de hand van de 
positie waarop ze in de poule binnen de klasse van waaruit ze zich plaatsen zijn geëindigd in een 
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rangorde geplaatst. Vervolgens worden de teams om en om in de poules geplaatst. Indien mogelijk wordt 

er gelet op afstanden. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Herindeling deels in de Eerste Klasse: 
• In de Eerste klasse starten twee poules met 5 teams. In deze twee poules wordt ruimte vrijgehouden 

voor de nummers 6 van de beide Subtopklassen na periode 1 a te hebben gespeeld. Deze teams 
spelen na de herindeling voor periode 1 b dus mee in de Eerste klasse. Zij spelen hier nog een halve 
competitie.  

 
De subtopklasse wordt na het spelen van deze tweede halve competitie in periode 1 nogmaals opnieuw 
heringedeeld voor periode 2. Dit gebeurt tijdens de winterstop. Hieronder de herindelingscriteria 
hiervoor: 
 
Herindeling Subtopklasse 
• De nummers 1 tot en met 4 plaatsen zich voor de Subtopklasse periode 2; 

• De nummers 5 en 6 degraderen naar de Eerste klasse periode 2. 
 
De teams worden volgens een vaste indeling verdeeld over de 2 te vormen poules. De teams worden aan 
de hand van de positie waarop ze in de poule binnen de klasse van waaruit ze zich plaatsen zijn 
geëindigd in een rangorde geplaatst. Vervolgens worden de teams om en om in de poules geplaatst. 
Indien mogelijk wordt gelet wordt op afstanden. 
 

Subtopklasse Poule A Subtopklasse Poule B 

JA, MA, JB, MB JA, MA, JB, MB 

Nr 1 rangorde Tussencompetitie Subtopklasse Nr 2 rangorde Tussencompetitie Subtopklasse 

Nr 3 rangorde Tussencompetitie Subtopklasse Nr 4 rangorde Tussencompetitie Subtopklasse 

Nr 5 rangorde Tussencompetitie Subtopklasse Nr 6 rangorde Tussencompetitie Subtopklasse 

Nr 7 rangorde Tussencompetitie Subtopklasse Nr 8 rangorde Tussencompetitie Subtopklasse 

Kampioen Eerste klasse  Kampioen Eerste klasse 

Kampioen Eerste klasse Kampioen Eerste klasse 

 
Aanvullende opmerkingen: 

• Teams die reeds in periode 1 in de Subtopklasse tegen elkaar hebben gespeeld, worden geruild met 
een team in de andere poule die in de rangorde boven of onder hun staat. 

• Teams die na periode 1a vanuit de Subtopklasse in de Eerste klasse zijn geplaatst zijn uitgesloten 
van promotie. Zij spelen in periode 2 ook in de Eerste klasse; 

• De beste kampioenen worden bepaald aan de hand van de regels omtrent het bepalen van de 
rangorde (Bondsreglement, editie 2017, artikel 2.5). Het kan echter zijn dat de rangorde wordt 

beïnvloed doordat er 2 poules binnen de Eerste klasse tijdens de eerste helft van periode 1 maar 5 
teams bevatten. In dat geval worden de vier beste kampioenen bepaald aan de hand van het 

gemiddeld aantal punten per wedstrijd waarbij in de poules met 5 teams het gemiddeld aantal punten 
wordt bepaald aan de hand van de 5 gespeelde wedstrijden tijdens de tweede helft van periode 1.  

 

Herindeling Eerste Klasse en lager 
 

De A- en B-teams die zowel in periode 1 als in periode 2 in de districtscompetitie Zuid Nederland gaan 
spelen, worden ingedeeld in poules van 6 teams. Zij worden heringedeeld met behulp van het 
ratingsysteem. Alle teams zullen geografisch worden ingedeeld.  
 

Subtopklasse Poule A Subtopklasse Poule B 

JA, MA, JB, MB JA, MA, JB, MB 

Beste nr 4 Topklasse Tweede nr 4 Topklasse 

Minste nr 4 Topklasse Nr 1 Subtopklasse (verliezer Play-Off) 

Nr 2 Subtopklasse Nr 2 Subtopklasse 

Nr 3 Subtopklasse Nr 3 Subtopklasse 

Nr 4 Subtopklasse Nr 4 Subtopklasse 

Nr 5 Subtopklasse Nr 5 Subtopklasse 
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Eerste klasse 

• De vier (beste) nummers 1 plaatsen zich voor de Subtopklasse periode 2;  

• De nummers 6 degraderen naar de Tweede klasse periode 2. 
 
Tweede klasse en lager 
• De beste nummers 1 van de lagere klassen plaatsen zich, voor zover plek, voor periode 2 in de klasse 

erboven. Het aantal promovendi is afhankelijk van het aantal beschikbare posities in de hogere 

klassen; 
• De overige teams worden ingedeeld op basis van rating (klasse behoud, dan wel degradatie of 

promotie). 

Deel 3: C-categorie  
 
De volgende klassen en bijbehorende structuur worden per competitieperiode gevormd: 

 

C-categorie 

Periode 1 Periode 2 

Topklasse 
MC en JC – 2 poules 

N.v.t.  

Subtopklasse 
MC - 3 poules 
JC – 2 poules 

Subtopklasse 
MC - 3 poules 
JC – 2 poules 

Eerste klasse 
MC – 6 poules 
JC – 4 poules 

Eerste klasse 
Aantal poules afhankelijk van aantal 
inschrijvingen 

Tweede, Derde en Vierde klasse 

Aantal poules afhankelijk van aantal 
inschrijvingen 

Tweede, Derde en Vierde klasse 

Aantal poules afhankelijk van aantal 
inschrijvingen 

Vijfde klasse 
Aantal poules afhankelijk van aantal 
inschrijvingen 

Vijfde klasse 
Aantal poules afhankelijk van aantal 
inschrijvingen 

Zesde klasse 

Alleen bij MC 
Aantal poules afhankelijk van aantal 
inschrijvingen 

Zesde klasse 

Alleen bij MC 
Aantal poules afhankelijk van aantal 
inschrijvingen 

 

Tussen de twee perioden vindt er een herindelingsmoment plaats. Hieronder staat de herindeling per 
categorie beschreven.  
 

Herindeling Meisjes-C 
 
Topklasse 
• De nummers 1, 2 en 3 plaatsen zich voor de Super C; 
• De nummers 4 en 5 plaatsen zich voor IDC; 

• De nummers 6 degraderen naar de Subtopklasse periode 2; 
 
Subtopklasse 
• De nummers 1 plaatsen zich voor IDC; 

• De nummers 2, 3 en 4 blijven gehandhaafd in de Subtopklasse periode 2; 
• De nummer 5 en 6 degraderen naar de Eerste klasse periode 2. 

 
Eerste Klasse 
• De nummers 1 plaatsen zich voor de Subtopklasse periode 2; 
• De overige teams worden ingedeeld op basis van rating (klasse behoud, dan wel degradatie of 

promotie). 
 
Tweede klasse en lager 

• Alle teams worden ingedeeld op basis van rating (klasse behoud, dan wel degradatie of promotie). 
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Herindeling Jongens-C 
 
Topklasse 
• De nummers 1, 2 en 3 plaatsen zich voor de Super C; 

• De nummers 4 en 5 plaatsen zich voor IDC; 
• De nummers 6 degraderen naar de Subtopklasse periode 2; 
 
Subtopklasse 
• De nummers 1 plaatsen zich voor IDC; 
• De beste nummer 2 plaatst zich IDC. De andere nummer 2 blijft gehandhaafd in de Subtopklasse 

periode 2.  

• De nummers 3 en 4 blijven gehandhaafd in de Subtopklasse periode 2; 
• De nummer 5 en 6 degraderen naar de Eerste klasse periode 2. 
 
Eerste Klasse 

• De nummers 1 plaatsen zich voor de Subtopklasse periode 2; 
• De overige teams worden ingedeeld op basis van rating (klasse behoud, dan wel degradatie of 

promotie).  

 
Tweede klasse en lager 
• Alle teams worden ingedeeld op basis van rating (klasse behoud, dan wel degradatie of promotie). 
 

Deel 4: D-categorie  
 
Teams in de D-categorie blijven het hele seizoen in het district spelen. Het seizoen is opgedeeld in drie 
competities met twee herindelingsmomenten. Zie hieronder hoe deze tot stand komen en wat deze 
competities inhouden.  
 
Periode 1 bestaat uit 5 wedstrijdrondes, waardoor een halve competitie wordt gespeeld. 
Periode 2 bestaat uit 5 wedstrijdrondes, waardoor een halve competitie wordt gespeeld. 

Periode 3 bestaat uit 10 wedstrijdrondes, waardoor een hele competitie wordt gespeeld. 
 

Herindelingsmoment 1 
Na vijf wedstrijden is periode 1 voorbij en zijn de eerste resultaten bekend. Op basis daarvan kan een 
betere inschatting worden gemaakt van het niveau van de teams. De teams krijgen op basis van deze 
resultaten een rating. Het uitgangspunt is om de rating te gebruiken bij het herindelen. Daarbij kunnen 
verenigingen extra informatie aandragen t.b.v. de indeling. Er wordt niet standaard gemengd binnen de 
poules. Wanneer een poule goed is, blijft deze zo. Dit extra herindelingsmoment is vooral gecreëerd om 

de grillige ontwikkelingen van de spelers in de D-categorie bij te kunnen houden en daardoor altijd leuke 
poules te kunnen maken. Dit betekent dat er in principe alleen van klasse en poule veranderd kan 
worden wanneer de eindstanden daar om vragen.  
 

Herindelingsmoment 2 
Na periode 2 zijn er weer nieuwe resultaten bekend en op basis daarvan kan weer een betere inschatting 
worden gemaakt van het niveau van de teams. Net zoals bij herindelingsmoment 1 krijgen de teams op 
basis van deze resultaten weer een nieuwe rating. Het uitgangspunt is om wederom de rating te 

gebruiken bij het herindelen. Daarbij kunnen verenigingen extra informatie aandragen t.b.v. de indeling. 
Ook nu wordt er weer niet standaard gemengd binnen de poules. Wanneer een poule goed is, blijft deze 
zo. Ook nu is het herindelingsmoment er vooral om de grillige ontwikkelingen van de spelers in de D-
categorie bij te kunnen houden en daardoor altijd leuke poules te kunnen maken. Dit betekent dat er in 
principe alleen van klasse en poule veranderd kan worden wanneer de eindstanden daar om vragen.  
 
 

 
 



 

 

VERSIE: 27 AUGUSTUS 2018 

 

Herindelingscriteria Zuid Nederland Jeugd 

Seizoen 2018-2019 

 

Deel 5: Overige belangrijke informatie 
 
Daarnaast worden alle categorieën, die niet in de herfstvakantie opnieuw ingedeeld worden, bekeken of 
in iedere poule wel een uitdagende competitie wordt gespeeld. Indien dit niet het geval is, zal worden 

bekeken of een tussentijdse herindeling plaats kan vinden. Gezien het korte tijdsbestek en het werk wat 
hiermee gepaard gaat voor de wedstrijdsecretarissen vindt dit zo beperkt mogelijk plaats. 
 
De uitgangspunten voor deze herindeling zijn als volgt: 

• Getracht wordt zo weinig mogelijk in te grijpen; 
• Herindeling richt zich zo veel mogelijk op de Tweede klasse en lager;  
• Herindeling vindt niet plaats in de Topklasse en Subtopklasse en slechts zeer terughoudend in de 

Eerste klasse; 
• Herindeling richt zich zo veel mogelijk op de C- en D-categorie; 
• Poules waarin een uitdagende competitie wordt gespeeld, worden niet betrokken in een 

herindeling; 
• Er wordt alleen naar de meest schrijnende gevallen gekeken d.w.z. teams die alles hebben 

verloren en gemiddeld meer dan 7 doelpunten hebben tegen gekregen. Of uiteraard andersom, 

naar teams die alles hebben gewonnen en gemiddeld meer dan 7 keer hebben gescoord per 
wedstrijd; 

• Teams die in de herfstvakantie herindeelt worden, blijven in periode 2 in diezelfde klasse. 
 
Uiteraard kan de competitieleiding op verzoek van verenigingen afwijken van bovenstaande 
uitgangspunten om alle teams een optimale competitie te bieden. 
 

 
 
 

 


