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Herindelingscriteria Jeugd 2018-2019 
 
NB: De competitieleider behoudt zich het recht af te wijken van deze herindelingscriteria. 
 
In het seizoen 2018-2019 zal een mogelijke herijking van de competitiestructuur plaatsvinden, dit houdt 
in dat de herindelingscriteria in overleg met de verenigingen nog kan wijzigen. 
 
Competitieopzet 
Er zijn twee soorten competities te onderscheiden, te weten: 

- Bondscompetities; 
- Districtscompetities. 

 
De bondscompetitie valt onder de verantwoordelijkheid van de landelijke competitieleiding in Utrecht. 
De districtscompetities worden georganiseerd door de competitieleiders van de districten. De 
competitieopzet kan verschillen per district.  
 
Bondscompetitie 
Onder de bondscompetitie vallen: 

- Landelijke A en B 
- Super A en B 
- Super/IDC 

 
Deze competities worden gespeeld vanaf de herfstvakantie (A- en B-jeugd) en na de winterstop (C-
jeugd). Teams kunnen zich plaatsen voor deze competitie in de eerste periode in het district (dit wordt 
hieronder uitgewerkt per categorie). Elk jaar is het aantal teams dat zich voor deze competities kunnen 
plaatsen verschillend n.a.v. de resultaten van het voorafgaande seizoen.  
 
 
Districtscompetitie 
Op dit moment worden de volgende competities door het district Oost Nederland aangeboden (inclusief 
structuur): 

- Jongens A en Meisjes A: 
o Topklasse: alleen Periode 1 
o Subtopklasse 
o 1e klasse 
o 2e klasse 
o 3e klasse 
o 4e klasse (alleen meisjes)  

 
- Jongens B en Meisjes B: 

o Topklasse: alleen Periode 1 
o Subtopklasse 
o 1e klasse 
o 2e klasse 
o 3e klasse 
o 4e klasse (alleen meisjes)  
o 5e klasse (alleen meisjes) 

  
- Jongens C en Meisjes C: 

o Topklasse (alleen periode 1) 
o Subtopklasse 
o 1e klasse 
o 2e klasse 
o 3e klasse 
o 4e klasse (alleen meisjes)  
o 5e klasse (alleen meisjes) 
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- Jongens D en Meisjes D: 

o 1e klasse 
o 2e klasse 
o 3e klasse 
o 4e klasse (alleen meisjes)  

  
 
Competitie periodes 
De juniorencompetitie voor de A en B categorie kent per seizoen twee speelperiodes, één in de periode 
september tot en met oktober (Periode 1) en één in de periode oktober tot en met juni 
(vervolgcompetitie). Gedurende eerste periode wordt door de A en B categorie (behoudens de Topklasse 
teams en de poules van 4 teams) een competitie met 5 wedstrijden (6 teams per poule) gespeeld. 
Gedurende de tweede periode wordt door elk team (A en B categorie) een competitie met 14 wedstrijden 
(8 teams per poule) gespeeld. De C-jeugd speelt in beide periodes 10 wedstrijden (6 teams per poule).  
 
De juniorencompetitie voor de D categorie kent per seizoen drie speelperiodes, één in de periode 
september tot en met oktober (periode 1), één van oktober tot en met december (periode 2) en één in 
de periode van maart tot en met juni (periode 3). Reden voor de keuze voor drie periodes is dat de 
kinderen in de D zich hard ontwikkelen (op hun eigen tempo) en zo telkens opnieuw op hun eigen niveau 
ingedeeld kunnen worden. 
 
Hieronder een tabel om bovenstaande nog duidelijker te maken:  
  
Maand/categorie  A/B C D  
september  

periode 1  
periode 1  

periode 1  oktober vóór de 
herfstvakantie  
oktober ná de herfstvakantie  

periode 2  

periode 2  
november  
maart  

periode 2  periode 3  
april  
mei  
juni  
  
Herindelingen 
Na elke afgeronde periode worden alle teams opnieuw ingedeeld op basis van de geleverde prestaties door 
middel van het rating systeem. Dan is de uitvraag over de teamsamenstelling niet aan de orde omdat de 
teams qua samenstelling in principe gelijk blijven. Dan zal de rating worden berekend op basis van de 
resultaten van de Periode 1 en leiden tot een (beargumenteerd) indelingsvoorstel voor de reguliere 
competitie. 
 
Uitzondering hierop vormen de teams die in de periode 1 Topklasse hebben gespeeld en bovenaan eindigen 
in de Eerste klasse. Bij deze teams wordt gewerkt volgens onderstaande regeling (uitgewerkt per 
categorie). 
 
Tussentijds (in de winterstop) vindt een zo beperkt mogelijke herindeling plaatsA- en B-jeugd. Dit gezien 
het korte tijdsbestek en het werk wat hiermee gepaard gaat voor de wedstrijdsecretarissen. 
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; 
• 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 
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hebben verloren en gemiddeld meer dan 7 doelpunten hebben tegen gekregen. Of 
natuurlijk naar teams die alles hebben gewonnen en gemiddeld meer dan 7 keer hebben 
gescoord per wedstrijd.  

 
Uiteraard kan de competitieleiding op verzoek van verenigingen afwijken van bovenstaande 
uitgangspunten om alle teams een optimale competitie te bieden. 
 
Topklasse A, B en C-jeugd  en D-jeugd 1e klasse 
Wanneer teams gelijk eindigen, dan wordt de rangorde bepaald zoals omschreven in Bondsreglement 
2018, artikel 2.5 ‘Bepalen van de rangorde; puntentelling; doelsaldo’. 
. 
 
Belangrijk: Er kunnen geen twee teams uit een en dezelfde vereniging in de Topklasse geplaatst worden 
en in de Sub-Topklasse na de Periode 1 (m.u.v. de MC na periode 1 en MD na periode 1 en 2). 
 
Belangrijk: Tweede teams kunnen zich niet plaatsen voor Landelijk, Super of IDC. 
 
Belangrijk Nederlandse Kampioenschappen: 
Aan het eind van het seizoen vind het NK plaats voor de A-, B- en C-categorie. Per categorie wordt 
vastgesteld welke teams deel mogen nemen aan deze kampioenschappen. Informatie hierover ontvangen 
de verenigingen medio september vanuit de bondscompetitieleiding.   
  
Voor de D-categorie wordt geen NK georganiseerd.   
  
Speelgerechtigdheid (play-off)wedstrijden   
Voor de competitiewedstrijden gelden de speelgerechtigdheidsregels veldhockey 2018-2019 (klik hier 
voor de documenten).  
  
De play-offwedstrijden zijn aangemerkt als beslissingswedstrijden. Deze worden op zaterdag 13 oktober 
gespeeld. Het bepaalde in het Bondsreglement 2018 artikel 4 is hierop van toepassing.   
 
De competitieleider probeert voor de play-offs Bondscheidsrechters te krijgen net zoals voorgaand 
seizoen. Mocht dit niet lukken, dan moeten de verenigingen die de play-offs spelen zelf een 
scheidsrechter meebrengen. Dus per team een bevoegde scheidsrechter. Informatie hierover volgt. 
 
 
Jongens A 
 
In de JA Topklasse poule gaan 2 teams Landelijk en 4 teams Super A spelen.  
 
Vanuit de Topklasse periode 1 (september t/m oktober):  

 Nummers 1 en 2 uit poule A en B van de Topklasse spelen een play-off wedstrijd, de 2 winnaars 
gaan Landelijk spelen, de 2 verliezers gaan Super A spelen; 

 Nummers 3 uit poule A en B van de Topklasse en de nr 1 uit de Subtopklasse spelen een drieluik 
voor de 2 laatste plaatsen in de Super A, de 2 winnaars gaan Super A spelen, de verliezer gaat 
Subtopklasse spelen;  

 Nummers 4 uit poule A en B van de Topklasse gaan Subtopklasse spelen 
 

 
Vanuit de Subtopklasse periode 1 (september t/m oktober): 

 De nummer 1 speelt een 3-luik tegen Nummers 3 uit poule A en B van de Topklasse voor de 2 
laatste plaatsen in de Super A, de 2 winnaars gaan Super A spelen, de verliezer gaat 
Subtopklasse spelen; 

 Nummers 2 t/m 4 gaan Subtopklasse spelen; 
 De nummer 5 en Nummers 1 uit poule A en B 1e klasse spelen een drieluik voor de twee laatste 

plekken in de Subtopklasse, de verliezer gaat 1e klasse spelen; 
 De nummer 6 gaat Eerste klasse spelen; 

 
Vanuit de Eerste klasse Periode 1: 
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 Nummers 1 uit poule A en B 1e klasse spelen een drieluik tegen de nr 5 van de Subtopklasse voor 
de twee laatste plekken in de Subtopklasse, de verliezer gaat 1e klasse spelen; 
 

 
 
 
 
Na periode 1 wordt een Subtopklasse gevormd; de 
Topklasse komt te vervallen. De Subtopklasse bestaat 
uit één poule van acht teams. Zie de tabel hiernaast 
voor de indeling van de Subtopklasse.                                                                                                                             
 
 
 
 

De overige teams/klassen worden volgens het ratingsysteem ingedeeld.  
 
De rating zal worden berekend op basis van resultaten van de Periode 1 en leiden tot een 
(beargumenteerd) indelingsvoorstel voor de reguliere competitie. 
 
                                                                                              
Bij de Jongens A zijn de Subtopklasse en eerste klasse horizontaal ingedeeld, d.w.z. poule A is nagenoeg 
even sterk als poule B etc. Vanaf de tweede klasse is alles op regio ingedeeld. 
 
De verdeelsleutel is als volgt 
 
JA  ZH NH MN ZN ON NN 
 LA 4 2 3 4 2 1 
 Super A 7 6 8 6 4 1 

 
 
 
Meisjes A  
 
In de MA Topklasse poule gaan 2 teams Landelijk en 4 teams Super A spelen.  
 
Vanuit de Topklasse periode 1 (september t/m oktober): 

 Nummers 1 en 2 uit poule A en B van de Topklasse spelen een play-off wedstrijd, de 2 winnaars 
gaan Landelijk spelen, de 2 verliezers gaan Super A spelen; 

 Nummers 3 uit poule A en B van de Topklasse en de nr 1 uit de Subtopklasse spelen een drieluik 
voor de 2 laatste plaatsen in de Super A, de 2 winnaars gaan Super A spelen, de verliezer gaat 
Subtopklasse spelen; 

 Nummers 4 uit poule A en B gaan Subtopklasse spelen. 
 
Vanuit de Subtopklasse periode 1 (september t/m oktober): 

 De nummer 1 speelt een 3-luik tegen Nummers 3 uit poule A en B van de Topklasse voor de 2 
laatste plaatsen in de Super A, de 2 winnaars gaan Super A spelen, de verliezer gaat 
Subtopklasse spelen; 

 Nummers 2 t/m 4 gaan Subtopklasse spelen; 
 De nummer 5 speelt een wedstrijd tegen de minste nummer 1 uit de Eerste klasse. De winnaar 

gaat Subtopklasse spelen, de verliezer gaat Eerste klasse spelen. 
 De nummer 6 gaat Eerste klasse spelen. 

 
Vanuit de Eerste klasse periode 1 (september t/m oktober):: 

 De twee beste nummers 1 spelen een wedstrijd tegen elkaar. De winnaar gaat Subtopklasse 
spelen, de verliezer gaat Eerste klasse spelen. 

 De minste nummer 1 speelt een wedstrijd tegen de nummer 5 uit de Subtopklasse. De winnaar 
gaat Subtopklasse spelen, de verliezer gaat Eerste klasse spelen. 

  
 

Jongens A 
Subtopklasse 
Nummers 4 Topklasse A en B 
Verliezer uit drieluik Topklasse/Subtopklasse  
2e Subtopklasse 
3e Subtopklasse 
4e Subtopklasse 
Winnaars uit drieluik 1e klasse/Subtopklasse  
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Na periode 1 wordt een Subtopklasse gevormd; de 
Topklasse komt te vervallen. De Subtopklasse bestaat 
uit één poule van acht teams. Zie de tabel hiernaast 
voor de indeling van de Subtopklasse.                                                                                                                          
 
 

 
De rating zal worden berekend op basis van resultaten van de Periode 1 en leiden tot een 
(beargumenteerd) indelingsvoorstel voor de reguliere competitie. 
                                                                                              
Bij de meisjes A zijn de Subtopklasse en eerste klasse horizontaal ingedeeld, d.w.z. poule A is nagenoeg 
even sterk als poule B etc. Vanaf de tweede klasse  is alles op regio ingedeeld. 
 
 
De verdeelsleutel is als volgt: 
 
MA  ZH NH MN ZN ON NN 
 LA 3 2 3 5 2 1 
 Super B 7 6 7 6 4 2 

 
 
 
 
Jongens B 
 
In de JB Topklasse poule gaan 2 teams Landelijk en 4 teams Super B spelen.  
 
Vanuit de Topklasse periode 1 (september t/m oktober): 

 Nummers 1 en 2 uit poule A en B van de Topklasse spelen een play-off wedstrijd, de 2 winnaars 
gaan Landelijk spelen, de 2 verliezers gaan Super B spelen; 

 Nummers 3 uit poule A en B van de Topklasse en de nr 1 uit de Subtopklasse spelen een drieluik 
voor de 2 laatste plaatsen in de Super A, de 2 winnaars gaan Super B spelen, de verliezer gaat 
Subtopklasse spelen; 

 Nummers 4 uit poule A en B gaan Subtopklasse spelen. 
 

 
Vanuit de Subtopklasse periode 1 (september t/m oktober): 

 De nummer 1 speelt een 3-luik tegen Nummers 3 uit poule A en B van de Topklasse voor de 2 
laatste plaatsen in de Super B, de 2 winnaars gaan Super B spelen, de verliezer gaat 
Subtopklasse spelen; 

 Nummers 2 t/m 4 gaan Subtopklasse spelen; 
 De nummer 5 en Nummers 1 uit poule A en B 1e klasse spelen een drieluik voor de twee laatste 

plekken in de Subtopklasse, de verliezer gaat 1e klasse spelen; 
 De nummer 6 gaat eerste klasse spelen; 

 
 
Vanuit de Eerste klasse periode 1 (september t/m oktober): 

 Nummers 1 uit poule A en B 1e klasse spelen een drieluik voor de twee laatste plekken in de 
Subtopklasse, de verliezer gaat 1e klasse spelen; 

 
 
 
 
 
 
 

 

Meisjes A 
Subtopklasse 
Nummers 4 Topklasse A en B 
Verliezer uit drieluik Topklasse/Subtopklasse  
2e t/m 4e Subtopklasse 
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Na de Periode 1 wordt een Subtopklasse gevormd; de 
Topklasse komt te vervallen. De Subtopklasse bestaat 
uit één poulevan acht teams. Zie de tabel hiernaast voor 
de indeling van de Subtopklasse.                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 

 
De overige teams/klassen worden volgens het ratingsysteem ingedeeld 
 
De rating zal worden berekend op basis van resultaten van de Periode 1 en leiden tot een 
(beargumenteerd) indelingsvoorstel voor de reguliere competitie. 
                                                                                              
Bij de jongens B zijn de Subtopklasse en eerste klasse horizontaal ingedeeld, d.w.z. poule A is nagenoeg 
even sterk als poule B etc. Vanaf de tweede klasse is alles op regio ingedeeld. 
 
De verdeelsleutel is als volgt: 
 
JB  ZH NH MN ZN ON NN 
 LA 3 3 3 4 2 1 
 Super B 7 6 8 6 4 1 

 
 
 
Meisjes B  
 
In de MB Topklasse poule gaan 2 teams Landelijk en 4 teams Super B spelen. 
 
Vanuit de Topklasse periode 1 (september t/m oktober): 

 Nummers 1 en 2 uit poule A en B van de Topklasse spelen een play-off wedstrijd, de 2 winnaars 
gaan Landelijk spelen, de 2 verliezers gaan Super B spelen; 

 Nummers 3 uit poule A en B van de Topklasse en de nr 1 uit de Subtopklasse spelen een drieluik 
voor de 2 laatste plaatsen in de Super B, de 2 winnaars gaan Super B spelen, de verliezer gaat 
Subtopklasse spelen; 

 Nummers 4 uit poule A en B gaan Subtopklasse spelen. 
 
Vanuit de Subtopklasse periode 1 (september t/m oktober): 

 De nummer 1 speelt een 3-luik tegen Nummers 3 uit poule A en B van de Topklasse voor de 2 
laatste plaatsen in de Super B, de 2 winnaars gaan Super B spelen, de verliezer gaat 
Subtopklasse spelen; 

 Nummers 2 t/m 4 gaan Subtopklasse spelen; 
 De nummer 5 speelt een wedstrijd tegen de minste nummer 1 uit de Eerste klasse. De winnaar 

gaat Subtopklasse spelen, de verliezer gaat Eerste klasse spelen. 
 De nummer 6 gaat Eerste klasse spelen. 

 
Vanuit de Eerste klasse periode 1 (september t/m oktober): 

 De twee beste nummers 1 spelen een wedstrijd tegen elkaar. De winnaar gaat Subtopklasse 
spelen, de verliezer gaat Eerste klasse spelen. 

 De minste nummer 1 speelt een wedstrijd tegen de nummer 5 uit de Subtopklasse. De winnaar 
gaat Subtopklasse spelen, de verliezer gaat Eerste klasse spelen. 

 
 
 
 
 

Jongens B 
Subtopklasse 
Nummers 4 Topklasse A en B 
Verliezer uit drieluik Topklasse/Subtopklasse  
2e Subtop 
3e Subtop 
4e Subtop 
Winnaars uit drieluik 1e klasse/Subtopklasse  
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Na periode 1 wordt een Subtopklasse gevormd; de 
Topklasse komt te vervallen. De Subtopklasse bestaat 
uit één poule van acht teams. Zie de tabel hiernaast 
voor de indeling van de Subtopklasse.                                                                                                                             
 
 
 

 
De overige teams/klassen worden volgens het ratingsysteem ingedeeld.  
 
De rating zal worden berekend op basis van resultaten van de Periode 1 en leiden tot een 
(beargumenteerd) indelingsvoorstel voor de reguliere competitie. 
                                                                                              
Bij de meisjes B zijn de Subtopklasse en eerste klasse horizontaal ingedeeld, d.w.z. poule A is nagenoeg 
even sterk als poule B etc. Vanaf de tweede klasse is alles op regio ingedeeld. 
 
De verdeelsleutel is als volgt: 
 
MB  ZH NH MN ZN ON NN 
 LA 4 2 3 4 2 1 
 Super B 7 6 7 6 4 2 

 
 
 
 
Jongens C 
 
Periode 1 (september t/m December) 10 wedstrijden 

 Topklasse: 2 poules van 6 teams 
 Subtop: 2 poules van 6 teams 
 1e klasse: 2 poules van 6 teams  

 
Periode 2 (maart t/m juni) 10 wedstrijden 

 Super C: 4 teams 
 IDC:  6 teams 
 Subtop: 2 poules van 6 teams 
 1e klasse: 2 poules van 6 teams  

 
 
In de JC Topklasse poule gaan de nrs 1 en 2 van poule A en B Super C spelen en de nrs 3 en 4 uit poule 
A en B en de nrs 1 uit de Subtopklasse gaan IDC  spelen. 
 

 
Meer informatie over de Nederlandse Kampioenschappen   C-
jeugd, klik hier. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Meisjes B 
Subtopklasse 
Nummers 4 Topklasse A en B 
Verliezer uit drieluik Topklasse/Subtopklasse  
2e t/m 4e Subtopklasse 
Winnaars uit drieluik 1e klasse/Subtopklasse  

Jongens C 
Super C 
Nummers 1  Topklasse A en B 
Nummers 2 Topklasse A en B 

IDC-C 
Nummers 3  Topklasse A en B 
Nummers 4 Topklasse A en B 
Nummers 1 Subtopklasse A en B 
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Na periode 1 wordt alleen een Subtopklasse gevormd; de 
Topklasse komt te vervallen. De Subtopklasse bestaat uit twee 
poules van zes teams. Zie de tabel hiernaast voor de indeling 
van de Subtopklasse.                                                                                                                             
 
 
 

 
 
De overige teams/klassen worden volgens het ratingsysteem ingedeeld.  
 
De rating zal worden berekend op basis van resultaten van de Periode 1 en leiden tot een 
(beargumenteerd) indelingsvoorstel voor de reguliere competitie.  
 
Bij de jongens C zijn de Subtopklasse en eerste klasse horizontaal ingedeeld, d.w.z. poule A is nagenoeg 
even sterk als poule B etc. Vanaf de tweede klasse is alles op regio ingedeeld. 
 
De verdeelsleutel is als volgt 
 
JC  ZH NH MN ZN ON NN 
 Super C 6 6 6 6 4 2 
 IDC 7 7 7 7 6 2 

 
 

 

Meisjes C 

Periode 1 (september t/m December) 10 wedstrijden 
 Topklasse: 2 poules van 6 teams 
 Subtop: 2 poules van 6 teams 
 1e klasse: 4 poules van 6 teams  

 
Periode 2 (maart t/m juni) 10 wedstrijden 

 Super C: 4 teams 
 IDC :  6 teams 
 Subtop: 2 poules van 6 teams 
 1e klasse: 4 poules van 6 teams  

 

In de MC Topklasse poule gaan de nrs 1 en 2 van poule A en B Super C spelen en de nrs 3 en 4 uit poule 
A en B en de nrs 1 uit de Subtopklasse gaan IDC  spelen. 

 
Meer informatie over de Nederlandse Kampioenschappen   C-
jeugd, klik hier. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jongens C 
Subtopklasse  
Nummers 5 en 6 Topklasse A en B 
Nummers 2, 3 en 4 Subtopklasse A 
en B 
Nummers 1 1e klasse A en B 

Meisjes C 
Super C 
Nummers 1  Topklasse A en B 
Nummers 2 Topklasse A en B 

IDC 
Nummers 3  Topklasse A en B 
Nummers 4 Topklasse A en B 
Nummers 1 Subtopklasse A en B 
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Na periode 1 wordt een Subtopklasse gevormd; de Topklasse 
komt te vervallen. De Subtopklasse bestaat uit twee poules 
van zes teams. Zie de tabel hiernaast voor de indeling van de 
Subtopklasse.                                                                                                                             
 
 
 

 
De overige teams/klassen worden volgens het ratingsysteem ingedeeld.  
 
De rating zal worden berekend op basis van resultaten van de Periode 1 en leiden tot een 
(beargumenteerd) indelingsvoorstel voor de reguliere competitie.  
 
Bij de meisjes C zijn de Subtopklasse en eerste klasse horizontaal ingedeeld, d.w.z. poule A is nagenoeg 
even sterk als poule B etc. Vanaf de tweede klasse is alles op regio ingedeeld. 
 
De verdeelsleutel is als volgt: 
 
MC  ZH NH MN ZN ON NN 
 Super C 6 6 6 6 4 2 
 IDC 7 7 7 7 6 2 

 

 

Jongens en Meisjes D 

Periode 1 (september t/m oktober) 5 wedstrijden 
 1e klasse jongens: 6 poules van 6 teams 
 1e klasse meisjes: 8 poules van 6 teams 

 
Teams in de D-categorie blijven de hele competitie in het district spelen. De teams zijn in periode 1 
ingedeeld op basis van het opgegeven niveau door de verenigingen. Alle klassen zijn horizontaal 
ingedeeld. Dat wil zeggen dat alle poules binnen een klasse ongeveer even sterk zijn.   
 
 
Periode 2 (oktober t/m december) 5 wedstrijden 

 1e klasse jongens: 6 poules van 6 teams 
 1e klasse meisjes: 8 poules van 6 teams 

 
Na periode 1 wordt de indeling voor periode 2 bekend. De eerste resultaten zijn bekend en 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 en alle klassen worden wederom horizontaal ingedeeld op basis van 
het ratingsysteem. Op deze manier wordt rekening gehouden met de grillige ontwikkeling van de spelers 
en teams in de D-categorie. Daarbij kunnen verenigingen extra informatie aandragen t.b.v. de indeling. 
 
 
Periode 3 (maart t/m juni) 10 wedstrijden 

 1e klasse jongens: 6 poules van 6 teams 
 1e klasse meisjes: 8 poules van 6 teams 

 
Na periode 2 vindt er nogmaals een herindeling plaats in de D-categorie. Dit om dezelfde reden als 
hierboven beschreven bij de indeling van periode 2.   
  
De teams worden wederom horizontaal ingedeeld op basis van rating in poules van 6. Periode 3 bestaat 
uit 10 wedstrijdrondes, waardoor een hele competitie wordt gespeeld.  
 
 

Meisjes C 
Subtopklasse  
Nummers 5 en 6 Topklasse A en B 
Nummers 2, 3 en 4 Subtopklasse A 
en B 
De twee beste nrs 1 1e klasse 


